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Affordable OpenSource Call Center Solution

ระบบคอลเซ็นเตอร์ แบบโอเพ่ นเซอร์ สราคาประหยัด
ระบบการให้ บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์แบบรวมศูนย์หรื อที่เรี ยกกันติดปากไปแล้ วว่า

Call Center

นัน้ เป็ นที่ได้ รับความนิยม

และถูกใช้ งานอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรื อ บริษัทข้ ามชาติ เพราะเป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองและติดตามลูกค้ า
หนึง่ ในเทคโนโลยีที่ถกู เป็ นหัวใจของระบบ Call Center คือ Voice‐over‐IP และ IVR หรื ออาจจะเรี ยกรวมๆ กันว่า Unified
Communication ที่จะเป็ นเทคโนโลยีเพื่อให้ ทกุ อย่างทํางานเข้ าด้ วยกันเป็ นอย่างดี

เมื่อต้ องจ่ าย จ่ ายอย่ างเหมาะสม
สําหรับการเลือก โซลูชนั่ ด้ าน Call Center ของบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่นนั ้ ราคา บางครัง้ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่ องสําคัญ แต่มนั
จะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ทนั ทีสําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการจะทํา Call Center
เพราะเราให้ ทางเลือกอันหลากหลาย
การมีทางเลือกเป็ นสิง่ ที่ดี และ แน่นอนว่าที่
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เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการทํา

ด้ วยเทคโนโลยีจากบริษัทชันนํ
้ าเช่น

Call Center

เรามีทางเลือกอันหลากหลายกับลูกค้ า

Cisco

หรื อทางเลือกที่ถกู กว่า ในขณะที่มี

ประสิทธิภาพและความเสถียรไม่แพ้ กนั จาก เทคโนโลยีแบบเปิ ดหรื อ Open Source
OpenSource ทางเลือกที่ราคาสมเหตุสมผล และ มีประสิทธิภาพ

เราได้ ทําการติดตังระบบ
้
Call Center และ IPPBX ด้ วยเทคโนโลยีแบบ OpenSource ในหลายต่อหลายบริ ษัท ชันนํ
้ าของไทย
โดยหลายๆ ที่มีอายุการใช้ งานมากกว่า 2 ปี โดยไม่มีปัญหาด้ านซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ เลย ซึง่ นันเป็
้ นสิง่ ที่แสดงถึงความ
เสถียรบนราคาที่สมเหตุสมผลได้ เป็ นอย่างดี
ตัวอย่ างและอุปกรณ์ ท่ ตี ้ องลงทุน

สําหรับการติดตังระบบ
้

Call Center

นันมี
้ ความหลากหลายเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก

และ เพื่อแสดงให้ เห็นตัวการการทํางานพร้ อมทัง้ อุปกรณ์ที่ทา่ นจะต้ องลงทุนนัน้ เราจึงขอ ยกรูปแบบการเชื่อมต่อแบบทัว่ ไปมา
ให้ ทา่ นศึกษา

รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปแบบของ Call Center
อธิบายลักษณะการเชื่อมต่ อและการทํางาน
1.

จากจุดที่ 1 อ้ างอิงจากรูปที่ 1 เมื่อมีคนโทรเข้ ามาหาท่าน ผ่านชุมสายโทรศัพท์ (Analogue Line หรื อ E1) ระบบ IP
PBX + Call Center ของเราจะทําการรับสาย เช่น เสียงต้ อนรับเข้ าสูร่ ะบบ พร้ อม อธิบายการใช้ งาน เช่น “กด 1 เพื่อ

...” เป็ นต้ น หรื อ อาจจะโอนสายทันที ไปให้ พนักงานรับสาย (Agent) คนที่วา่ งทันที

2.

จากจุดที่ 2 อ้ างอิงจากรูปที่ 1 เมื่อ Agent หรื อพนักงานของบริษัทคนใด ต้ องการจะโทรออก ระบบ IP PBX + Call
้ ้เพื่อให้ ทา่ นประหยัดค่าโทรออก เช่น ใช้ ซิม
Center จะทําการโทรออก (reroute calls) ไปยัง GSM Gateway ทังนี
้ ม ท่านอาจจะอนุญาตให้ โทรออกผ่าน
การ์ ดแบบเหมาจ่ายมาใส่ไว้ ใน GSM Gateway ยกเว้ นมีคนใช้ งานขณะนันเต็
ระบบ PSTN หรื อโทรศัพท์ธรรมดาได้

3.

จากจุดที่ 3 อ้ างอิงจากรูปที่ 1 เมื่อ Agent หรื อพนักงานของบริษัทคนใด ต้ องการจะโทรออกไปยังหมายเลข
ปลายทางในต่างประเทศ ระบบจะทําการโทรออกโดยใช้ ระบบ VoIP โดยผ่าน VoIP Provider ในไทยหรื อ
ต่างประเทศแล้ วแต่ความต้ องการ ทังนี
้ ้เพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายเช่นกัน

4.

จากจุดที่ 4 อ้ างอิงจากรูปที่ 1 แสดงให้ เห็น IP Phone

5.

จากจุดที่ 5 อ้ างอิงจากรูปที่ 1 แสดงให้ เห็น Agent หรื อพนักงานรับสาย โดยในการทํางาน พนักงานอาจจะต้ องการ
เข้ าถึง ข้ อมูลลูกค้ าในฐานข้ อมูล และ ส่วนใหญ่แล้ ว Agent จะทํางานผ่าน SoftPhone

การลงทุนในตัวอุปกรณ์
ในกรณีตวั อย่าง ท่านอาจต้ องทําการลงทุนในอุปกรณ์เหล่านี ้
่ บั ปริมาณการโทรพร้ อมกัน (Concurrent Calls) ซึง่
1. Server พร้ อม Telephony Card ซึง่ จะมีขนาดเท่าใด ขึ ้นอยูก
ทังนี
้ ้ฐานข้ อมูลอาจจะรวมในเครื่ องนี ้ได้ ด้วยเช่นกัน หากเป็ นระบบที่ไม่ใหญ่มาก
2. SIP Phone และ Softphone
3. GSM Gateway ซึง่ ถือเป็ น Option เสริ ม

การประเมินค่ าติดตัง้
สําหรับค่าติดตังและ
้
implement ระบบนัน้ เราจะประเมินราคาโดยใช้ สงิ่ เหล่านี ้ เป็ นหลัก
9

ความซับซ้ อนของระบบ โดยวิเคราะห์จาก CallFlow เป็ นฐาน ซึง่ ใน CallFlow จะแสดงการทํางานทังหมดของระบบ
้
ไม่วา่ จะเป็ นการเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูล การจัดการกับคนโทรเข้ า และ อื่นๆ

9

จํานวนอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ที่ต้องการใช้ งานร่วม เช่น GSM Gateway , Telephony Card และอื่นๆ

9

จํานวน Agent และประเภทของซอฟต์แวร์ ที่ต้องใช้ งานสําหรับ Agent

