
CT_back office 
Client Trust 



To CT_call center,  

έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην 
ζύλνιό ηνπ, 
είλαη πιήξωο παξακεηξνπνηήζηκν κε 
δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 
αλαπηύρζεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξεί 
λα δερζεί πξνζαξκνζκέλα αξζξώκαηα 
(plugins) εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην 
ζύκθωλα κε ηε θύζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηωλ 
εθάζηνηε πξνϊόληωλ. 

 

είλαη  έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ 
δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ 
πειαηνινγίνπ . 
 
 
 



To CT_call center,  

Ρόινη ρξεζηώλ 
(Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο, Δηαρεηξηζηήο Κιήζεωλ, 
Σειεθωλεηήο, BackOffice). Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 
αλήθεη ζε παξαπάλω από έλα ξόιν θαη λα έρεη 
πξόζβαζε ζηηο αλάινγεο νζόλεο.  

Δεκηνπξγίαο πξνϊόληωλ δπλακηθά, ζύκθωλα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

Δεκηνπξγία εθηππώζεωλ θαη εμαγωγή ζε αξρεία κνξθήο 
excel ή pdf. 

Πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο θαη ηωλ ρξωκάηωλ ηεο 
εθαξκνγήο. 

Γξαθηθό πεξηβάιινλ εύιεπην από ην ρξήζηε, κε 
κνλαδηθά ζηνηρεία εθαξκνγώλ. 

 

 

πεξηέρεη ηα εμήο βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 
 
 
 



To CT_back office, 

 
 
 

Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
πξνϊόληα  
 

Δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 
εθαξκνγήο λα 
δεκηνπξγήζεη ηα 
πξνϊόληα γηα ηα νπνία 
ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη 
θιήζεηο.  



To CT_back office, 

Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
πξνϊόληα  
 

γηα θάζε πεδίν ν 
δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηνλ ηύπν 
ηνπ αλ πξόθεηηαη γηα 
ππνρξεωηηθό πεδίν, θαζώο 
θαη ηπρόλ δηαζύλδεζε κε 
θάπνην από ηα ζηνηρεία ηνπ 
πειάηε γηα απηόκαηε 
ζπκπιήξωζε θαηά ηελ 
δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο 
κηαο αίηεζεο. 
 
 
 



To CT_back office, 

Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
πξνϊόληα  
 ζηελ πεξίπηωζε πνπ πξόθεηηαη 

γηα κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκώλ, 
εηζάγεη ηηο ηηκέο από ηηο νπνίεο 
ζα επηιέγεη ν ρξήζηεο όηαλ 
ζπκπιεξώλεη ηελ αίηεζε. 
 
 
 
 



Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
ππάιιεινη - ηκήκαηα  
 

To CT_back office, 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο 
εθαξκνγήο είλαη επίζεο 
ππεύζπλνο γηα ηνπο 
ρξήζηεο (ππαιιήινπο) 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ 
ηελ εθαξκνγή, ηνπο 
νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο 
νκαδνπνηήζεη αλά ηκήκα.  



Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
ππάιιεινη - ηκήκαηα  
 

To CT_back office, 

Γηα θάζε ρξήζηε 
ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία 
ηνπ, θαη νξίδεη ηνπο ξόινπο 
ζηνπο νπνίνπο αλήθεη 
(Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο, 
Δηαρεηξηζηήο Κιήζεωλ, 
Σειεθωλεηήο, BackOffice). 



Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
δηαλνκείο 
 

To CT_back office, 

Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη 
ηνπο δηαλνκείο κέζω ηνλ 
νπνίνλ γίλεηαη ε 
παξάδνζε/παξαιαβή ηωλ 
αηηήζεωλ θαη ηωλ 
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
απαηηνύληαη από ηνπο 
πειάηεο.  



Δηαρεηξηζηήο Εθαξκνγήο: 
ηξάπεδεο 
 

To CT_back office, 

Σέινο, κπνξεί λα 
εηζάγεη κηα ιίζηα από 
ηξάπεδεο πνπ 
κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο 
πεδίν ζε θάπνην 
πξνϊόλ. 



Δηαρεηξηζηήο Κιήζεωλ 
 
 

To CT_back office, 

Ο δηαρεηξηζηήο 
θιήζεωλ δεκηνπξγεί 
θιήζεηο θαη ηηο 
αλαζέηεη ζηνπο 
ηειεθωλεηέο.  Μπνξεί 
επίζεο λα 
παξαθνινπζεί πνηνη 
ηειεθωλεηέο είλαη 
ζπλδεδεκέλνη αλά 
πάζα ζηηγκή. 



Δηαρεηξηζηήο Κιήζεωλ 
 
 

To CT_back office, 

Εάλ ν αληίζηνηρνο 
ηειεθωλεηήο έρεη ήδε 
εηζέιζεη ζην ζύζηεκα, 
πίλαθαο ηωλ θιήζεώλ ηνπ 
ελεκεξώλεηαη απηόκαηα 
ρωξίο θάπνηα δηθή ηνπ 
αλάκεημε, ελώ θαη ν 
δηαρεηξηζηήο παξαθνινπζεί  
δωληαλά (live) ηελ εμέιημε 
ηωλ θιήζεωλ, κε ελδείμεηο 
γηα όζεο βξίζθνληαη ζε 
εμέιημε, ηελ έθβαζε ηεο 
θιήζεο, ζηαηηζηηθά ηνπ 
ηειεθωλεηή θιπ.  



Σειεθωλεηήο 

To CT_back office, 

Ο τηλεφωνητής/τρια: 
 

• γλωξίδεη κόλν ηηο 

θιήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί αλά πξνϊόλ. 

• ζπλδέεηαη κε έλα modem 

γηα απηόκαηε θιήζε κε 1 

θιίθ. 

• κπνξεί λα θάλεη θιήζεηο 

γηα παξαπάλω ηνπ ελόο 

campaign. 

• δηαηεξεί ηζηνξηθό θιήζεο 

αλά campaign. 

• ζέηεη status ζε θάζε 

θιήζε. 

• γλωξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζε θιήζεο. 

 
 



Back Office 
 
 

To CT_back office, 

Οη ρξήζηεο Back Office είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαηαρώξεζε ζην ζύζηεκα ηωλ αηηήζεωλ 
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή. Οη ρεηξόγξαθεο αηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα κε 
επηιεγκέλν ηνλ πειάηε, ην πξνϊόλ θαη ηνλ ηειεθωλεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε θαη 
ν ρξήζηεο Back Office εηζάγεη όπνηα επηπιένλ ζηνηρεία ρξεηάδνληαη. 



Back Office 
 
 

To CT_back office, 

ηελ νζόλε ηεο αίηεζεο 
ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην 
πξνϊόλ (πεδία ηνπ 
πξνϊόληνο), θαζώο θαη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ην 
ξαληεβνύ ηνπ δηαλνκέα κε 
ηνλ πειάηε. Σα πεδία ηνπ 
πξνϊόληνο πνπ έρεη 
ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο 
ηεο εθαξκνγήο κε πεδία 
ηνπ πειάηε κπνξνύλ λα 
ζπκπιεξωζνύλ απηόκαηα 
κε ην πάηεκα ελόο 
θνπκπηνύ. 



Back Office 
 
 

To CT_back office, 

Αθόκε, ν ρξήζηεο Back 
Office κπνξεί λα θάλεη 
αλαδήηεζε ηωλ 
θαηαρωξεκέλωλ 
αηηήζεωλ βάζε 
θξηηεξίωλ, λα 
εθηππώζεη ηα 
απνηειέζκαηα ή λα ηα 
εμάγεη ζε κνξθή excel 
ή pdf. 



Back Office 
 
 

To CT_back office, 

Μπνξεί ηέινο, λα εθηππώζεη ην πξόγξακκα ή 
δξνκνιόγην ελόο δηαλνκέα αλά εκέξα, κε θξηηήξην ηα 
ξαληεβνύ ηωλ αηηήζεωλ πνπ έρνπλ θαηαρωξεζεί. 


