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WPROWADZENIE 
 
W stale zmieniających się warunkach rynkowych firmy są poddawane ciągłej presji w aspekcie redukcji 
kosztów i zwiększania wydajności. Powstanie nowych sposobów komunikacji takich jak połączenia głosowe, 
e-mail, Internet, wiadomości błyskawiczne, sms-y i wiadomości wideo zmieniło wewnętrzne sposoby 
komunikacji w firmach, jak równieŜ sposób komunikacji z klientami. Potrzeba ujednolicenia i uproszczenia 
kanałów komunikacji na wszystkich poziomach działalności firm stała się faktem. 
 
Unified Communications (UC), czyli zintegrowana komunikacja to rozwojowy koncept powstały w wyniku 
łączenia się telefonii cyfrowej z aplikacjami komputerowymi takimi jak komunikatory internetowe i e-mail. 
Firma Datamonitor definiuje UC jako moŜliwość zarządzania za pomocą wspólnego interfejsu wszelkimi 
kanałami komunikacji: połączeniami głosowymi, wiadomościami e-mail, komunikowaniem obecności, 
wiadomościami błyskawicznymi i telekonferencjami. UC wymaga zbieŜności wszystkich stosowanych metod 
w celu zapewniania bezproblemowej komunikacji bez względu na połoŜenie czy teŜ uŜywane urządzenie. 
Technologia UC obejmuje wiadomości błyskawiczne, zintegrowane katalogi osobiste, programowe telefony 
IP, rozwiązania typu „click to call” (kliknij, aby zadzwonić), powiadamianie o obecności, widomości 
ujednolicone, konferencje internetowe (dźwięk i wideo) i zintegrowane terminale komórkowe. 
 
Celem UC jest umoŜliwienie firmom wydajnego wykorzystywania kanałów komunikacji. W niniejszym 
raporcie przedstawiono korzyści dla przedsiębiorstw i contact center płynące z wdroŜenia mechanizmów 
Unified Communications. PoniŜej zamieszczone są główne wnioski: 
 

• UC to kolejny etap ewolucji komunikacji, gdy wdroŜenia rozwijają się w szybkim tempie; 
 

• przedsiębiorstwa inwestują w UC w celu zwiększenia wydajności; 
 

• UC zapewnia korzyści wszystkim: pracownikom biurowym, mobilnym, terenowym i zdalnym; 
 

• UC stanowi czynnik zwiększający moŜliwości contact center; 
 

• ścieŜka prowadząca do implementacji UC jest inna w róŜnych regionach. 
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ANALIZA 
 
Kolejny etap komunikacji biznesowej 
 
W minionej dekadzie nastąpiło przejście z poziomu komunikacji analogowej do cyfrowej; pozwoliło to na 
zwiększenie liczby dostępnych kanałów komunikacji oraz ułatwiło komunikację. Ten fakt stał się kamieniem 
węgielnym dla powstania UC. ZbieŜność komunikacji głosowej i komunikacji opartej na wymianie cyfrowych 
danych w postaci pakietów przesyłanych za pomocą sieci spowodowała zmianę na najniŜszym poziomie 
infrastruktury biznesowej, poniewaŜ sieci z komutacją łączy zostały zastąpione przez telefonię IP. 
Komunikacja głosowa jest obecnie kolejną postacią ruchu odbywającego się w sieciach danych. 
 
WdroŜenie telefonii opartej na protokole VoIP (voice over Internet protocol – głos przesyłany za pomocą 
protokołu internetowego) spowodowało powstanie kolejnych kanałów komunikacji: wiadomości 
ujednoliconych, telekomunikacji konwergentnej (fixed mobile convergence), zintegrowanych terminali 
komórkowych (mobile extension) i rozwiązań typu call rules. W przypadku aplikacji komputerowych nastąpił 
podobny rozwój związany z rozwiązaniami komunikacyjnymi; pojawiły się systemy integrujące wiadomości 
błyskawiczne, e-mail, telefony programowe i telekonferencje. Obecnie rynek charakteryzuje tworzenie się 
spółek oraz integrowanie technologii, co pozwala na łączenie zaawansowanych rozwiązań telefonicznych 
zapewnianych przez dostawców usług tradycyjnych oraz aplikacji komputerowych dostarczanych przez 
producentów oprogramowania. W ten sposób tworzy się środowisko UC. 
 
Rys. 1 Ewolucja komunikacji w przedsi ębiorstwach 
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Przedsiębiorstwa inwestują w UC w celu zwiększenia wydajności 
 
Nadrzędnym celem Unified Communications jest zwiększenie wydajności. Miniona dekada była okresem, 
kiedy przedsiębiorstwa inwestowały w pojedyncze rozwiązania komunikacyjne takie jak wiadomości 
błyskawiczne lub telekonferencje, celem tych inwestycji było zmniejszenie opóźnień związanych z zadaniami 
wykonywanymi przez pracowników i uproszczenie tych zadań. Globalizacja stała się przyczyną rozproszenia 
biur oraz pracowników. Aby uniknąć strat związanych z problemami komunikacyjnymi w duŜych 
organizacjach, wiele przedsiębiorstw musi rozpocząć inwestycje w rozwiązania z zakresu UC, co umoŜliwi 
zwiększenie wydajności i pozwoli na zarządzania infrastrukturą informatyczną. 
 

Rosnąca liczba telefonów programowanych powoduje wzrost 
zapotrzebowania na zestawy słuchawkowe 
 
Na rys. 2 przedstawiono wzrastające znaczenie technologii UC w przedsiębiorstwach, co stanowi 
odzwierciedlenie stanu na rynku rozwiązań UC. DuŜy wzrost w zakresie implementowania rozwiązań 
opartych na telefonach programowych przekłada się na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na zestawy 
słuchawkowe produkowane przez takie firmy jak np. GN Netcom. Pracodawcy starają się wyposaŜać 
pracowników w urządzenia pozwalające na wydajne wykorzystywanie nowych rozwiązań. Firma Datamonitor 
spodziewa się, Ŝe w miarę rozpowszechniania się rozwiązań UC, popyt na telefony programowe moŜe 
wzrosnąć nawet o 40% w ciągu kolejnych 5 lat, poniewaŜ staną się one rdzeniem systemów UC. 
Jednocześnie zapotrzebowanie na telefony biurowe moŜe maleć ze względu na duŜe potencjalne 
oszczędności płynące z braku potrzeby konserwacji tego typu rozwiązań telefonicznych. JednakŜe firma 
Datamonitor przewiduje, Ŝe przez niedługi czas przedsiębiorstwa zachowają jeszcze telefony stacjonarne, 
które będą uŜywane wraz z telefonami programowymi. Pozwoli to pracownikom na przyzwyczajenie się do 
korzystania z nowych interfejsów. 
 
Rys. 2: Znaczny rozwój technologii UC UC  
Które z poniŜszych rodzajów technologii komunikacyjnych oferuje państwa firma swoim pracownikom? Które 
technologie planuje państwa firma wprowadzić w ciągu 6-24 miesięcy? 
 
granatowy  = oferowane obecnie; pomara ńczowy  = oferowane w ciągu ostatnich 6; 
Ŝółty = oferowane w ciągu ostatnich 6-24 miesiącach; błękitny  = nieplanowane 
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Wiadomości błyskawiczne i systemy powiadamiania o obecności stanowią 
główny komponent rozwiązań UC 

 
Wiadomości błyskawiczne są bardzo popularne w przedsiębiorstwach i stanowią kluczowy komponent 
rozwiązań UC. Zamiast wysyłać e-mail pracownicy mogą korzystać z komunikatorów i natychmiast wysyłać 
zapytania. Do sukcesu wiadomości błyskawicznych przyczyniła się integracja z systemami powiadamiania 
o obecności. Obecność jest czynnikiem umoŜliwiającym komunikację bezpośrednią, co zapewnia 
oszczędność czasu, który nie jest przeznaczany na wysyłanie wiadomości e-mail ani dzwonienie do 
nieobecnych współpracowników. Serwery obecności zapewniają uŜytkownikom końcowym informacje 
o obecności pobierane z róŜnych źródeł. Obecność jest uznawana za „sygnał zgłoszenia” w odniesieniu do 
przyszłych metod komunikacji. 
 
Przediębiorstwa wdraŜają wysokiej jakości rozwiązania wideo- 
i telekonferencyjne  

 
Wideokonferencje stają się coraz bardziej atrakcyjne dla uŜytkowników końcowych ze względu na 
zmieniające się ceny rozwiązań, moŜliwość przesyłania obrazu oraz dźwięku przez słuchawki oraz wyŜsze 
przepustowości łączy. Jednym z aspektów przemawiających na korzyść zdalnych konferencji jest czynnik 
środowiskowy – zmniejszenie liczby podróŜy spowodowane korzystaniem z systemów konferencyjnych 
przyczynia się do zmniejszania emisji związków węgla. JednakŜe główną zaletą tych rozwiązań jest 
zwiększenie wydajności i produktywności. 
 
Wirtualne spotkania obniŜają emisję związków CO2 i zapewniają 
oszczędności 
 
Unified Communications i systemy współpracy pozwalają przedsiębiorstwom na obniŜenie kosztów, co jest 
szczególnie istotne w aktualnej sytuacji ekonomicznej. Wcześniejsze badania firmy Datamonitor wykazały, 
Ŝe oszczędności czasu spowodowane brakiem konieczności podróŜowania były głównym powodem 
stosowania rozwiązań konferencyjnych. Oznacza to, Ŝe pracownicy zdają sobie sprawę jak bardzo 
czasochłonne są podróŜe, których moŜna uniknąć, stosując rozwiązania konferencyjne pozwalające 
praktycznie w pełni zastąpić spotkania osobiste. Zmniejszenie kosztów i moŜliwość ochrony środowiska 
równieŜ były waŜnymi powodami, które spowodowały podjęcie decyzji o inwestycjach w rozwiązania 
konferencyjne oraz korzystanie z tych rozwiązań. 
 
Rysunek 3: Pracownicy ceni ą rozwi ązania konferencyjne 
 
Dlaczego brałe ś udział w konferencjach, zamiast zorganizowa ć spotkanie? 

 
 

                                            Procent respondentów 
Źródło: Badanie firmy Datamonitor obejmujące 1900 pracowników przedsiębiorstw europejskich, 2007 
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Zintegrowane terminale komórkowe zyskują na popularności ze względu na 
moŜliwość zapewnienia dostępności do pracowników mobilnych  
 
Jednym z najciekawszych zastosowań UC jest moŜliwość zapewnienia komunikacji z pracownikami 
mobilnymi na takim samym poziomie jak z pracownikami w biurze. Rosnąca jakość i popularność 
smartphonów i komputerów przenośnych w połączeniu z szybkimi sieciami 3G i zaawansowanymi 
słuchawkami przenośnymi oznacza, Ŝe pracownicy mobilni są wyposaŜeni we wszystkie narzędzia 
pozwalające na osiągnięcie maksymalnej wydajności poza biurem. 
 
Zintegrowane terminale komórkowe, pozwalające na przekierowanie połączeń na telefon komórkowy, 
równieŜ zyskują na popularności wśród przedsiębiorców ze względu na korzyści płynące z UC związane ze 
zwiększaniem wydajności pracowników mobilnych. Przedsiębiorstwa juŜ skupiają się na przenoszeniu 
własnych aplikacji na systemy obsługiwane w urządzeniach przenośnych, co pozwala na zwiększenie 
wydajności sprzedaŜy i usprawnienie obsługi oferowanej przez pracowników terenowych, którzy rzadko 
pracują zza biurka. Obecnie przedsiębiorstwa starają się koncentrować na stosowaniu rozwiązań UC 
w urządzeniach przenośnych; obejmują one funkcje takie jak: wiadomości błyskawiczne, funkcje typu click to 
call (kliknij, aby zadzwonić) i telekonferencje. 
 
W roku 2009 firma Datamonitor spodziewa się zwiększenia współpracy między sprzedawcami usług UC 
i dostawcami rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorstw. Rozwiązania UC zapewniają ogromny potencjał 
w zakresie zwiększania wydajności pracowników mobilnych. Wymogiem działalności przedsiębiorstw jest 
obecność sprzedawców i serwisantów u klienta; pozwala to na rozwijanie stosunków z klientem i zapewnia 
moŜliwość świadczenia usług serwisowych. Jednak niektóre przedsiębiorstwa są niechętne wysyłaniu 
zespołów sprzedaŜowych do klienta. Jest to spowodowane obawą o brak kontaktu z pracownikami, gdy 
pracują oni poza biurem. Stosowanie rozwiązań UC na urządzeniach przenośnych likwiduje te obawy, 
poniewaŜ dane o obecności i dostępności tych pracowników mogą być przekazywane do innych 
współpracowników i kontakt z nimi za pomocą wiadomości błyskawicznych, telefonu lub poprzez 
telekonferencje będzie moŜliwy. 
 
 
UC zapewnia korzyści wszystkim pracownikom: pracownikom biurowym, 
mobilnym, terenowym i zdalnym  
 
Rozwój technologii komunikacyjnych zapewnia korzyści dla wszystkich pracowników. Dzięki ujednoliconemu 
interfejsowi wszyscy pracownicy (biurowi, mobilni i zdalni) mogą w maksymalnym stopniu wykorzystywać 
technologie UC. 
 
4 rodzaje pracowników mogących wykorzystywać technologie UC: 
 
Pracownicy biurowi -  rzadko opuszczają biuro i przez większość czasu pracują przy komputerze 
stacjonarnym lub przenośnym. NajwaŜniejsze technologie dla tego typu pracowników to: ujednolicenie 
systemu przesyłania wiadomości, funkcje click to call (kliknij, aby zadzwonić), sterowanie połączeniami 
telefonicznymi oraz funkcjami telekonferencji i współpracy. Te funkcje są zintegrowane z aplikacjami 
zapewniającymi powiadamianie o obecności, co pozwala pracownikom na usprawnienie komunikacji, a co 
za tym idzie – zwiększenie wydajności. 
 
Pracownicy mobilni –  rzadko pracują przy biurkach, częściej pracują na terenie całego przedsiębiorstwa, 
w magazynie lub po prostu przemieszczają się. NajwaŜniejsze funkcje dla tego typu pracowników: 
 

• zintegrowane terminale komórkowe – połączenia biurowe są automatycznie przekazywane do 
odpowiedniego telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego; 

 
• przełączanie połączeń komórkowych – uŜytkownik moŜe przekazać połączenie z telefonu 

stacjonarnego do komórkowego bez przerywania połączenia ani utraty jakości; 
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• jedna skrzynka poczty głosowej – nieodebrane połączenia przekazywane do telefonów 
komórkowych, są obsługiwane przez program zarządzający, który uruchamia pocztę głosową 
w telefonie stacjonarnym, więc do sprawdzenia jest tylko jedna skrzynka poczty głosowej; 

 
• telekomunikacja konwergentna (fixed mobile convergence) – istotna funkcja umoŜliwiająca 

zminimalizowanie kosztów i zapewniająca dobry zasięg. Zaletą sieci konwergentnych jest 
moŜliwość uŜywania jednego urządzenia w sieciach głosowych i sieciach danych lub sieciach 
komórkowych i sieciach korporacyjnych. 

 
Pracownicy terenowi – rzadko lub prawie nigdy nie pracują za biurkiem, więc potrzebują technologii UC 
zaimplementowanych w urządzeniach przenośnych. Jednym z kluczowych rozwiązań jest zastosowanie 
zasad dzwonienia, aby moŜliwe było przekazywanie odpowiednich połączeń do odpowiednich urządzeń. 
UŜytkownicy mogą równieŜ konfigurować identyfikację dzwoniącego i pomijać nieistotne połączenia. 
Przydatną moŜe być równieŜ funkcja dostępu głosowego, np. podczas dojazdu do klienta. To rozwiązanie 
pozwala równieŜ na korzystanie, za pomocą zestawów słuchawkowych, z darmowej usługi, za pomocą której 
mogą odsłuchać wiadomości e-mail (odczytywane przez aplikację), korzystać z poczty głosowej i przejrzeć 
zadania zapisane w kalendarzu. Tego typu aplikacja umoŜliwia równieŜ głosowe wybranie numeru 
z katalogu firmowego i rozpoczęcie telekonferencji lub ustalenie spotkania. 
 
Pracownicy zdalni –  mają dostęp do sieci VPN i telefonów programowych pozwalających na sklonowanie 
środowiska biurowego. Jeśli pracownik ma dostęp do połączenia sieciowego i jest wyposaŜony w zestaw 
słuchawkowy, moŜe korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w środowisku biurowym. Zamysł główny 
polega na tym, aby bez względu na miejsce przybywania pracownik, zawsze istniała moŜliwość uzyskania 
dostępu do wszystkich narzędzi komunikacyjnych zapewniających maksymalną wydajność. System działa 
dwukierunkowo: zapewnia zwiększenie wydajności danego pracownika, a takŜe – z perspektywy 
współpracowników – nie występują opóźnienia w komunikacji, poniewaŜ współpracownicy mobilni lub zdalni 
są dostępni. 
 
 
UC stanowi czynnik zwiększający moŜliwości contact center 

 
Rola rozwiązań UC w contact center 
 
W contact center pojęcie UC jest uŜywane w celu opisania moŜliwości wirtualizacji centrum w zakresie 
przedsiębiorstwa. Oznacza to, Ŝe dzwoniący mogą rozmawiać nie tylko z pracownikami centrum, ale równieŜ 
ze specjalistami w danej dziedzinie pracującymi w organizacji, którzy nie są fizycznie obecni w centrum. 
Dzięki temu zwiększa się zadowolenie klientów oraz moŜliwy jest dostęp do wiedzy i rozpowszechnianie jej. 
W podejściu tradycyjnym contact center działa osobno od reszty przedsiębiorstwa; jednak organizacje 
starają się coraz bardziej skupiać na klientach i zapewniać jak najwyŜszą jakość usług, dzięki czemu są one 
konkurencyjne na rynku. W wyniku takich działań pracownicy centrum i innych działów muszą 
współpracować wewnętrznie, aby zapewnić odpowiedni poziom usług dla klientów. Rozwiązania UC takie 
jak wiadomości błyskawiczne i telekonferencje pozwalają pracownikom centrum na szybkie zgromadzenie 
informacji i wiedzy na dany temat od specjalistów pracujących w organizacji. Najistotniejsze elementy UC 
przeznaczone dla contact center są podobne do elementów stosowanych w przedsiębiorstwie: 
powiadamianie o obecności i wiadomości błyskawiczne. Opracowywane są ponadto specjalistyczne 
aplikacje pozwalające pracownikom centrum na dostęp do informacji związanych z wiedzą posiadaną przez 
innych pracowników oraz zapewniające pomoc innych pracowników podczas rozwiązywania problemów 
klientów. Wielu dostawców contact center oferuje programy łączące pracowników centrum z róŜnymi 
grupami w organizacji, innymi pracownikami centrum, nadzorcami i specjalistami. Dzięki nim pracownicy 
mogą się komunikować za pomocą wiadomości błyskawicznych, przekazywać połączenia i organizować 
telekonferencje, co nie jest powiązane z jednoczesnym zmuszeniem klienta do oczekiwania na linii. 
Wcześniej pracownicy centrum byli odłączeni od innych grup w przedsiębiorstwie, a rozwiązania UC 
umoŜliwiają na rozszerzenie ich moŜliwości komunikacji w obrębie przedsiębiorstwa. Konferencje 
internetowe i dźwiękowe równieŜ stanowią przykłady wykorzystania technologii UC odgrywające waŜną 
funkcje w contact center. Mogą być one wykorzystywane jako medium komunikacyjne między kierownikami 
oraz kluczowymi pracownikami centrów i pracownikami wirtualnymi, np. osobami pracującymi w domu lub 
pracownikami back-office. 
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Zapotrzebowanie na rozwiązania UC rośnie w sektorze contact center 
 
Aby w pełni wykorzystać moŜliwości call center i zapewniać wyŜszy poziom obsługi klientów, 
przedsiębiorstwa muszą inwestować w utalentowanych pracowników. Często stanowi to wyzwanie dla 
contact center, ze względu na duŜe wartości obrotu i ograniczoną pulę pracy. W związku z tymi wyzwaniami 
i zróŜnicowaną ilością rozmów telefonicznych liczba pracowników wykonujących pracę w domu ciągle 
wzrasta. Jednym z niezbędnych aspektów pracy „wirtualnych” pracowników jest moŜliwość komunikacji 
z innymi pracownikami, kadrą kierowniczą i specjalistami, dzięki temu mogą oni zapewniać bezproblemową 
obsługę klientów. Zarządzanie pracownikami zdalnymi równieŜ stanowi wyzwanie, a rozwiązania UC 
pomagają w tworzeniu lepiej przystosowanych wirtualnych miejsc pracy oraz zapewniają większe moŜliwości 
komunikacji. Poza wiadomościami błyskawicznymi do przekazywania informacji całym grupom pracowników 
moŜna uŜywać telekonferencji internetowych; jest to istotne ułatwienie dla kierowników w przypadku 
zatrudniania pracowników zdalnych. Niezbędnym moŜe się okazać ścisłe zarządzanie czasem i sposobami 
korzystania z tego typu programów, jednak będzie to duŜym ułatwieniem w przypadku uzyskiwania wiedzy 
od specjalistów i będzie pozwalać pracownikom centrów na wyszukiwanie specjalistycznej wiedzy poprzez 
dostęp do listy specjalistów w danej dziedzinie. 

 
Korzyści płynące z wykorzystywania tego typu technologii w contact center  
 
Rynek rozwiązań UC dopiero powstaje, jednak istnieje juŜ określona pula korzyści płynących z 
implementowania tego typu rozwiązań w contact center. Korzyści: 
 

• usprawnienie przepływu informacji i komunikacji mi ędzy contact center i back-office  nie tylko 
pozwala na ulepszenie komunikacji między wydziałami, ale równieŜ stanowi połączenie między 
działaniami contact center i działu back-office. W ten sposób pracownicy centrum mogą uzyskać 
odstęp do informacji i wiedzy innych pracowników i przekazywać im połączenia oraz brać udział 
w telekonferencjach podczas rozmów z klientami; 

 
• udoskonalona obsługa klienta –  jeśli pracownicy centrum mogą szybciej uzyskać informacje od 

pracowników innych działów dzięki uŜywaniu wiadomości błyskawicznych i funkcji powiadamiania 
o obecności, to czas oczekiwania klienta moŜe zostać skrócony, co pozwoli na zwiększenie poziomu 
rozwiązania problemów klientów juŜ przy pierwszej rozmowie i jednoczesne zwiększenie jakości 
obsługi; 

 
• lepsza ł ączno ść z pracownikami zdalnymi –  programy UC takie jak wiadomości błyskawiczne, 

wideokonferencje i konferencje internetowe mogą być wykorzystywane przez pracowników zdalnych 
w celu usprawnienia komunikacji z organizacją. Rozwiązania UC usprawniają i przyspieszają 
komunikację między osobami pracującymi w domu oraz kadrą kierowniczą i mogą być 
wykorzystywane do zbudowania szkieletu sprawnie działającego centrum wirtualnego lub 
rozproszonego; 

 
• upraszczanie działa ń – rozwiązania UC pozwalają na śledzenie, do kogo pracownicy wysyłają 

wiadomości i analizowanie oraz wykorzystywanie najbardziej niezbędnych informacji. Przepływ 
informacji moŜna bardziej uprościć poprzez określenie grup, do których najlepiej docierają 
pracownicy contact center. Pozwala to przedsiębiorstwom na zapewnienie odpowiednich szkoleń 
w danym zakresie lub zapewnienie dostępu do współpracowników, których wiedza jest najczęściej 
przydatna, co w efekcie zwiększa wydajność call center; 

 
• zmniejszenie kosztów  – skrócenie czasu wyszukiwania informacji dzięki rozwiązaniom UC pozwala 

na zwiększenie wydajności pracowników centrów i liczby obsługiwanych połączeń. Zmniejszenie 
kosztów bazuje na szybkim odpowiadaniu na zapytania klientów i konsultacjach ze specjalistami 
oraz zwiększeniu liczby rozwiązywanych problemów juŜ podczas pierwszego połączenia. Łatwiejszy 
dostęp do pracowników dysponujących odpowiednią wiedzą równieŜ moŜe przyczynić się do 
zwiększenia sprzedaŜy typu cross-sell i up-sell. 
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Przyszłość rozwiązań UC w contact center 

 
Rozwiązania UC będą usprawniać procesy biznesowe 

 
Rozwiązania UC wraz z inteligentnym przekazywaniem połączeń mogą pomóc w zwiększeniu wydajności 
contact center. Aplikacje zapewniające powiadamianie o obecności będą się stawać coraz bardziej 
zaawansowane, co pozwoli na wprowadzenie bardziej złoŜonych poziomów przekazywania połączeń 
w obrębie przedsiębiorstwa. Połączenia będą przekazywane do pracowników centrów w zaleŜności do typu 
pytania, na które moŜe odpowiedzieć dany pracownik, oraz dostępności pracownika. Narzędzia 
zapewniające dostęp do pracowników działających poza centrum i dysponujących wiedzą staną się bardziej 
zaawansowane i będą obejmować takie funkcje jak harmonogramy i lokalizację. Firma Datamonitor 
spodziewa się większego udziału rozwiązań automatyzujących pracę w środowiskach biurowych. 
Przykładowo gdy pracownicy centrum wybierają zapytanie klienta, np. o stan wniosku o kartę kredytową, 
wyświetlona zostanie równieŜ lista dostępnych specjalistów zajmujących się sprawdzaniem zdolności 
kredytowej lub wyświetlany jest stan przetwarzania wniosku pozwalający skontaktować się w przypadku, gdy 
wymagana będzie dalsza pomoc. 
 
Wzrost znaczenia funkcji multimedialnych 
 
Do kontaktu z pracownikami contact center uŜywają róŜnych mediów komunikacyjnych: SMS, e-mail czy 
czat internetowy. Szacuje się, Ŝe w przyszłości rola komunikacji wideo będzie wzrastać. Z czasem nastąpi 
ściślejsza integracja tych kanałów komunikacji w contact center, a klienci będą mogli wybrać, w jaki sposób 
chcą się komunikować z pracownikami contact center. Pracownicy będą mogli ustawić stan ich obecności 
dotyczący nie tylko ich dostępności, ale równieŜ informujący o mediach, za pomocą których moŜna się z nimi 
kontaktować. Pozwoli to na dostosowanie trybu pracy; pracownicy będą mogli pracować za pomocą 
określonych narzędzi: telefonu, lub rozwiązań bazujących na transmisji wideo. Będzie to dotyczyć całego 
przedsiębiorstwa, jak równieŜ specjalistów. Role biznesowe pozwolą na określanie lokalizacji pracowników 
i będą określać równieŜ tryb komunikacji akceptowanej przez danego specjalistę. 
 
 
ŚcieŜka prowadząca do implementacji UC zaleŜy od regionu 

 
Przedsiębiorstwa w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej coraz bardziej są zainteresowane 
rozwiązaniami UC, poniewaŜ zainwestowały one środki w rozwiązania róŜnych dostawców, które teraz 
muszą zostać zintegrowane w spójny system. W przypadku rynków rozwijających się nie ma problemu 
z wcześniejszymi inwestycjami dotyczącymi starych technologii, co pozwala na łatwiejszą migrację do 
rozwiązań UC. 
 
Na rys. 4. przedstawiono głównych dostawców rozwiązań UC dla call center. Widocznym jest, Ŝe 
konkurencja na rynku dostawców oprogramowania, komunikacji i sprzętu będzie rozległa. W celu 
zmaksymalizowania wzrostu na rynku UC waŜnym jest, aby upewnić się, Ŝe rozwiązania producentów 
zapewniają współpracę. Przedsiębiorstwa na rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej 
będą niechętne do inwestowania w rozwiązania UC, jeśli w związku z tym ich poprzednie inwestycje 
w technologie okaŜą się w obliczu UC zbyteczne. 
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Rysunek 4: Niewielki wybór w śród wiod ących dostawców rozwi ązań UC 

 
Prosimy o wskazanie 5 najbardziej zaufanych dostawc ów rozwi ązań UC do contact center   
 
 
 

 

Procent respondentów 
 
Źródło: Badane firmy Datamonitor obejmujące 150 decydentów IT w Europie Zachodniej i Ameryce 
Północnej, 2008 
 
PODSUMOWANIE 
 
Rynek rozwiązań UC charakteryzuje partnerstwo między dostawcami usług telefonicznych, oprogramowania 
i sprzętu. Aby ocenić zwrot z inwestycji w rozwój systemów UC, przedsiębiorstwa powinny rozwaŜyć 
inwestycje poniesione w zakresie telefonii i oprogramowania komputerowego. Wiele przedsiębiorstw juŜ 
zainwestowało w telefony komórkowe, programowe i stacjonarne. Jeśli wizja natychmiastowej aktualizacji do 
zintegrowanych rozwiązań UC wydaje się zbyt kosztowna, naleŜy rozwaŜyć niedrogie inwestycje w 
dodatkowy sprzęt taki jak wielozadaniowe zestawy słuchawkowe takich firm jak GN Netcom. WaŜnym jest, 
aby przedsiębiorstwa wybrały zestawy słuchawkowe zapewniające dobrą akustykę i były zgodne 
z oprogramowaniem UC. Tego typu inwestycje mogą zapewnić odpowiednie korzystanie z telefonów 
komórkowych, stacjonarnych i programowych oraz przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy. 
 
 
W niniejszym raporcie określono następujące trendy na rynku telekomunikacyjnym. 
 

• Rozwiązania UC są kluczowe w przypadku ujednolicania sposobów komunikacji, maksymalizowania 
wydajności przedsiębiorstwa i redukowania opóźnienia związanego z odpowiedzią. 

 
• Technologie takie jak wiadomości błyskawiczne i telekonferencje pozwalają zmniejszyć liczbę 

podróŜy pracowników oraz ich koszty, jak równieŜ zmniejszyć emisję związków węgla. 
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• Pracownicy mobilni w duŜym stopniu zyskują w związku z wprowadzeniem rozwiązań UC, poniewaŜ 
mogą oni korzystać z technologii dotychczas zarezerwowanych dla pracowników biurowych i są oni 
bardziej dostępni dla współpracowników dzięki inteligentnym rozwiązaniom powiadamiania 
o obecności. 

 
• Call center i przedsiębiorstwa inwestują w rozwiązania UC w celu zniwelowania barier 

komunikacyjnych i ułatwienia dostępu do wiedzy i informacji. 
 

• Rozwój rynku telefonii IP, telefonów programowych i mobilnej telefonii VoIP zwiększył 
zapotrzebowanie na wielozadaniowe zestawy słuchawkowe zapewniające maksymalną satysfakcję 
z pracy. 

 
 
UZUPEŁNIENIE 
 
DEFINICJE 
 
ZbieŜność technologii głosowych/danych – polega na integracji w jednej sieci IP wszystkich typów ruchu: 
głosu, danych i wideo. Obejmuje ona technologie takie jak IP-PBX, IP w contact center, ujednolicone metody 
przesyłania wiadomości i technologie mobilne. 
 

• Unified Communications (UC), czyli komunikacja zint egrowana  – moŜliwość zarządzania za 
pomocą wspólnego interfejsu wszelkimi kanałami komunikacji: połączeniami głosowymi, 
wiadomościami e-mail, faksami i wiadomościami błyskawicznymi. UC zapewnia zbieŜność 
wszystkich stosowanych metod, umoŜliwiając w ten sposób bezproblemową komunikację bez 
względu na połoŜenie czy teŜ uŜywane urządzenie. Obsługiwane technologie: zintegrowane katalogi 
osobiste, programowe telefony IP, rozwiązania typu „click to call” (kliknij, aby zadzwonić), 
komunikowanie obecności, widomości ujednolicone, Internet (dźwięk i wideo), telekonferencje i 
przenoszenie numeru. 

 
• Mobilno ść – moŜliwość korzystania z technologii w celu nawiązywania połączeń bezprzewodowych 

– pozwalających na pobieranie informacji i łączenie z programami oraz komunikację – za pomocą 
urządzeń takich jak telefony komórkowe i palmtopy. 

 
• IP-PBX – prywatna centralka telefoniczna (Private Branch Exchange) pozwalająca na przełączenie 

połączeń głosowych od uŜytkowników dzwoniących za pomocą telefonów IP. Zapewnia moŜliwość 
przełączania między połączeniami VoIP i tradycyjnymi poprzez zbieŜną sieć głosową i danych. 

 
• Telekomunikacja konwergentna (Fixed Mobile Converge nce)  – moŜliwość odbierania połączeń 

na urządzeniach przenośnych, które to połączenia zazwyczaj są odbierane na telefonach 
stacjonarnych, zapewniana dzięki sieciom mobilnym i PBX. 

 
• Wiadomo ści ujednolicone  – aplikacje umoŜliwiające odbieranie poczty głosowej, wiadomości  

e-mail, SMS-ów i faksów w obrębie jednego interfejsu. 
 

• Telekonferencje internetowe  – obejmują konferencje audio i wideo przeprowadzane za pomocą 
sieci IP. 

 
• Contact center  – definicja contact center wg firmy Datamonitor: 

 
 system Automatic Call Distributor (ACD) lub Private Branch Exchange (PBX) wraz 

z nakładką o równowaŜnej funkcjonalności (lub programowe rozwiązanie ACD); 
 10 lub więcej pozycji pracowników; 

 
• Pozycje pracowników  – fizyczne biurka, przy których pracownicy wykonują/odbierają połączenia 

telefoniczne do/od wewnętrznych lub zewnętrznych klientów. Oznacza to, Ŝe połączenia obejmują 
komunikację między pracownikami i klientami. 
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Zrzeczenie odpowiedzialności 
 
Wszelkie prawa zastrze Ŝone. 
Fakty przedstawione w niniejszym raporcie są przedstawiane jako prawdziwe w momencie publikacji; nie 
udziela się jednak Ŝadnej gwarancji w tym zakresie. NaleŜy pamiętać, Ŝe wnioski i rekomendacje firmy 
Datamonitor są oparte na informacjach zgromadzonych w dobrej wierze ze źródeł głównych i dodatkowych, 
których dokładność nie zawsze jest gwarantowana. Firma Datamonitor nie ponosi odpowiedzialności za 
działania podjęte w oparciu o Ŝadne informacje, które mogą okazać się nieprawidłowe. 
 


