
Samsung DCS telefooncentrales 

Vandaag de communicatie oplossing van morgen 

In de concurrerende zakenwereld is het succes van uw organisatie afhankelijk van effectieve 
en adequate service. Dit houdt in dat u er zeker van dient te zijn, dat uw organisatie in staat 
is te luisteren naar en reageren op de behoefte van uw afnemers. 
Uw telefoonsysteem vormt de eerste verbinding tussen u en uw relaties en moet dus 
volgens uw wensen functioneren, zodat de communicatie zo soepel mogelijk verloopt. De 
Samsung DCS telefooncentrale is ontworpen vanuit deze gedachte en biedt een 
communicatie oplossing, die de effectiviteit en service van uw totale organisatie verbetert. 
Relaties kunnen u gemakkelijk bereiken en het management kan direct op wensen van 
afnemers inspelen. 

Modulaire Flexibiliteit en Functionaliteit 

De Samsung DCS telefooncentrale is een modulair, toekomstvast telefoonsysteem, dat u 
een onvergelijkbare flexibiliteit en functionaliteit biedt en naar wens samengesteld kan 
worden als PABX, lijnkiezer of een combinatie daarvan. 
De Samsung DCS range, ontworpen voor kleine tot middelgrote organisaties en met 
configuraties tot 202 poorten per telefoonsysteem, biedt u de faciliteiten, die u van de meest 
uitgebreide PABX'en kunt verwachten, voor een fractie van de prijs. 

Op basis van de meest moderne digitale technieken biedt de Samsung DCS Primairy en 
Basic Rate, Computer Telephony Integration functionaliteit, automatische gespreksdistributie 
(ACD), geïntregreerde DECT oplossingen voor draadloze toestellen naast vele andere 
faciliteiten, zodat u ervan verzekerd bent, dat u waar voor uw geld krijgt - en uw relaties een 
optimale response. 

CALLING LINE IDENTIFICATION - zien wie u belt  

Op de Samsung DCS telefooncentrale displaytoestellen ziet u het telefoonnummer 
waarvandaan u gebeld wordt, zelfs wanneer u een gesprek op een andere lijn heeft. Met 
een simpele druk op de knop, kunt u dit nummer bewaren en eventueel gebruiken om terug 
te bellen. In het CLI geheugen kunt u tot 250 namen koppelen aan telefoonnummers. 

 

 

STANDAARD GESPREK DISTRIBUTIE - toekomstgerichte gespreksafhandeling (ACD) 

De Samsung DCS telefooncentrale biedt u up to date faciliteiten op het gebied van 
gespreksafhandeling, waarmee de servicegraad aan uw relaties geoptimaliseerd wordt. 
Wanneer er een gesprek voor een groep binnenkomt, zal de DCS dit gesprek toewijzen aan 
de eerst beschikbare persoon uit de groep. Indien er niemand beschikbaar is, wordt het 
gesprek in de wachtrij gezet en kan de beller geïnformeerd worden over de situatie of 
mogelijkheden, indien de automatische telefonistekaart is geïnstalleerd, waardoor de beller 
ervan verzekerd is, dat de oproep zo snel mogelijk beantwoord wordt. De systeem flexibiliteit 
biedt de groepsleider de mogelijkheid het telefoonverkeer in de gaten te houden en 
personeel in of uit te loggen. Rapporten en statistieken met de volgende informatie zijn 
beschikbaar: 
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Per groep 

? ? aantal gesprekken  
? ? aantal gesprekken in de wachtrij  
? ? gemiddelde en maximale wachttijden  
? ? gemiddelde tijd tot beantwoording  
? ? frequentie maximale bezetting 

Per agent 

? ? in of uit de groep  
? ? aantal gesprekken  
? ? gemiddelde gesprekstijd  
? ? gemiddelde tijd tot beantwoording  

VOICE DIALER - automatisch kiezen met spraakherkenning  

Met de DCS Voice Dialer behoort het onthouden van en zoeken naar telefoonnummers op 
notitieblokken tot het verleden. Neem de hoorn van het toestel, druk een toets in en noem 
de naam, naar wie u wilt bellen, en de DCS doet de rest. Kan het eenvoudiger?  

DCS UITBREIDINGSKAARTEN - eenvoudig aansluiten van extra toestellen, faxen of 
modems  

Het aansluiten van een fax, modem of extra toestel - zelfs een draadloos toestel - op een 
DCS systeemtoestel is geen probleem. Met een DCS uitbreidingskaart is dit zo gebeurd. De 
nieuwe aansluiting heeft een eigen toestelnummer, zodat u faxen en data kunt verzenden en 
ontvangen, terwijl u belt. 

 

DECT INTEGRATIE - overal bereikbaar 

Met digitale DECT toestellen kunt u de kracht van het DCS telefooncentrale systeem 
optimaal benutten, heeft u bewegingsvrijheid en blijft u bereikbaar voor iedereen, die u wil 
spreken. Samsung geïntegreerd DECT 

AUTO ATTENDANT - de 24 uurs telefoniste van de DCS  

Met de DCS Auto Attendant optie bent u ervan verzekerd, dat er niemand onnodig 'in de 
wacht' staat. De automatische telefoniste kan meerdere gesprekken gelijktijdig afhandelen 
en individueel begroeten. Inkomende gesprekken worden door de Auto Attendant begeleid 
en doorgeschakeld naar de juiste persoon, zonder tussenkomst van een telefoniste. Indien 
de beller niet reageert op de instructies, wordt het gesprek doorverbonden met de 
telefoniste. De Auto Attendant kaart kan zowel onafhankelijk, als in samenwerking met een 
voice mail systeem worden toegepast.  

CONFERENTIE 

Met de Samsung DCS telefooncentrale kunt u een meervoudige conferentie verbinding 
creëren. U kunt maximaal 5 toestellen met elkaar verbinden, ongeacht of dit zich in- of 
externe verbindingen betreft. U kunt indien gewenst op elk moment deelnemers toevoegen 
of verwijderen uit de groep.  



VOICE PROCESSING - voice mail integratie 

De gangbare voice mail / processing systemen kunnen op eenvoudige wijze in de DCS 
geïntegreerd worden. Dit houdt in, dat u een scala van gespreksafhandelingsfaciliteiten kunt 
toevoegen, ter vergroting van de kwaliteit en service. 
Voor zowel eenvoudige beantwoorder functies tot up-to-date interactieve voice response 
systemen, fax on demand, e-mail integratie als andere high-tech voice processing functies is 
de DCS telefooncentrale de ideale partner. 
Door deze naadloze integratie, mogelijk met de DCS telefooncentrale, hoeft u geen extra 
personeel aan te nemen, om bereikbaarheidsproblemen op te lossen.  

GESPREKSMANAGEMENT - vele verkeersbeheersingsfaciliteiten 

De DCS telefooncentrale biedt een scala van management mogelijkheden, waaronder zelfs 
gesprekskosten rapportage, informatie over zowel inbound als outbound verbindingen. Het 
systeem kan zo geprogrammeerd worden, dat bepaalde verbindingen beperkt kunnen 
worden, b.v. internationaal verkeer, 0900 nummers, waarmee misbruik voorkomen wordt. 
Tevens kunnen least cost routing procedures worden geïntegreerd, zodat u verzekert bent 
van efficiënte communicatie voor een zo laag mogelijke prijs. 

ALGEMENE OPROEPEN - oproep faciliteiten voor alle gebruikers 

Via de DCS systeemtoestellen kunnen oproepen worden gedaan, zowel algemeen, als per 
zone, waardoor het niet nodig is hiervoor een apart omroepsysteem aan te schaffen.  

 


