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CONTACT CENTER
Ketika sebuah perusahaan mulai memberikan keunggulan layanan kepada para customernya, maka yang dibutuhkan
oleh perusahaan tersebut adalah sebuah solusi yang memberikan saluran bagi customer untuk melakukan
komunikasi dengan perusahaan tersebut. Layanan contact center menyediakan fungsi interaksi antara customer dan
perusahaan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan customer, menampung pengaduan customer, bahkan
menjadi pintu untuk mendapatkan bantuan teknis bagi customer.

INBOUND CONTACT CENTER
Inbound contact center adalah contact center yang
berfungsi untuk menerima panggilan dari customer.
Inbound call center biasanya dilengkapi dengan
sistem IVR (Interactive Voice Response) yang
digunakan untuk memandu customer dalam
menghubungi bagian pelayanan di contact center.

OUTBOUND CONTACT CENTER
Outbound contact center adalah jenis contact center
yang digunakan untuk melakukan panggilan keluar
menuju ke customer yang diinginkan. Dalam
outbound contact center dikenal istilah-istilah seperti
predictive dialing, automatic dialing, maupun preview
dialing, dimana semua itu adalah sebuah metode
yang digunakan untuk meningkatkan performa dari
sebuah outbound contact center.
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ICENTRA CONTACT CENTER
Saat ini, contact center dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan perusahaan untuk dapat berkomunikasi dengan
seluruh customernya melalui semua saluran yang ada, baik itu saluran telepon, email, sms, maupun media social.
iCentra hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu. Selain itu, icentra juga hadir dengan berbagai keunggulan
yang lain seperti kemudahan integrase dengan sistem teleponi yang sudah ada atau penawaran total solution bagi
sebuah perusahan yang ingin mendapatkan kemudahan dalam mengimplementasikan contact center.

FITUR DASAR
Fitur dasar adalah fitur utama call center yang dimiliki oleh iCentra. Fitur ini digunakan untuk mendukung
operasional call center sehingga lebih mampu melayani kebutuhan customer.

IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE)
Melayani dan memandu pelanggan untuk mendapatkan informasi produk dan jasa perusahaan selama 24x7.
IVR juga dapat digunakan untuk melakukan akses
data ke database secara langsung sehingga customer
tidak perlu berbicara dengan agent call center
apabila ingin menanyakan data-data yang terkait
dengan dirinya seperti data tagihan atau data jumlah
saldo tabungan.

ACD (AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION)
Sistem antrian terhadap panggilan yang masuk untuk didistribusikan kepada agen call center terkait berdasarkan
skill atau group yang telah ditentukan sebelumnya.
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CALL RECORDING
Berfungsi untuk merekam sebagian atau semua percakapan yang dilakukan antara agen call center dengan
customer, sangat dibutuhkan untuk keperluan dokumentasi atau pelacakan informasi dalam hal melayani kebutuhan
atau keluhan dari customer. Semua file recording di iCentra disimpan dalam bentuk format mp3 dengan estimasi
kapasitas yang digunakan adalah 1 KB untuk 1 detik pembicaraan dua arah yang sibuk (tidak saling diam). Sebagai
perkiraan, kapasitas hard disk 100 GB cukup untuk menyimpan 27.000 jam lebih waktu bicara.
Perekaman sebagian dari percakapan dapat dilakukan secara manual untuk menghindari perekaman data yang
bersifat pribadi seperti nomor kartu kredit, alamat rumah, atau nomor telepon pengguna. Fitur ini digunakan untuk
melengkapi fitur keamanan seperti yang diterapkan dalam standar protokol PCI-DSS.

VOICEMAIL
Voicemail digunakan untuk menyimpan rekaman suara customer yang tidak tersambung dengan agent.

MUSIC ON HOLD
Ketika panggilan ke call center tertahan di queue yang disebabkan oleh agent yang sedang sibuk, maka customer
akan diperdengarkan lagu / music on hold dimana lagu atau music ini dapat diganti sesuai dengan keinginan dari
perusahaan. Apabila perusahaan ingin memperdengarkan lagu / music yang bersifat promosi, juga dapat dilakukan
melalui fitur music on hold ini.

SILENT MONITORING / WHISPER
Digunakan oleh supervisor atau manager call center dalam mendengarkan percakapan antara agen call center
dengan customer tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan percakapan.
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LIVE MONITORING

Fitur yang digunakan oleh supervisor atau manager
call center untuk melihat kondisi call center secara
real time, baik untuk melihat jumlah agent yang
ready, jumlah panggilan yang masuk, maupun jumlah
panggilan yang berada di antrian, dan sebagainya.

WALLBOARD
Wallboard adalah fitur untuk menampilkan data call center secara realtime di sebuah screen / TV. Data ini sangat
bermanfaat sekali untuk digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan performa call center beserta staff nya.

Gambar 1. Contoh wallboard di Panorama Tours
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Gambar 2. Contoh wallboard di Antavaya Tour

REPORTING AND STATISTIC
Reporting dan statistic berbasis web yang dapat digunakan untuk melihat data aktivitas call center.
Beberapa contoh reporting adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Reporting untuk call handling tiap agent
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Gambar 4. Login time detail untuk tiap agent

Gambar 5. Agent summary
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Gambar 6. Agent daily report

TICKETING SYSTEM
Ticketing System adalah suatu system administrasi pencatatan complain masuk melalui saluran telepon atau email
dan social media ( FB dan Twitter ), yang akan mencatat semua permasalahan yang diajukan dan system akan
membuat secara urutan sehingga setiap agent hanya akan melayani dan menyelesaikan kasus yang sama, artinya
dedicated agent akan melayani komplain tersebut dari awal hingga selesai.
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MULTI CHANNEL
iCentra menyediakan berbagai macam channel yang dapat digunakan sebagai sarana penghubung antara
perusahaan dengan customernya. Beberapa saluran yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah telepon, sms, email,
Social Media seperti twitter, dan facebook.

Telepon, sms, email, twitter dan facebook dapat
dijadikan satu dalam satu aplikasi ticketing maupun
berdiri sendiri sebagai aplikasi stand alone. Semua
aplikasi tersebut dapat diakses melalui 1 halaman
web sehingga memudahkan agen call center dalam
memantau aktivitas customer.

Gambar 7. Email, sms, and twitter integrated ticketing system
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ON PREMISE
ON premise adalah salah satu opsi yang ditawarkan oleh iCentra dalam implementasi call center dimana on premise
berarti melakukan implementasi call center di kantor atau bangunan tempat perusahaan itu berdiri. Implementasi
on premise memberikan beberapa keuntungan maupun kerugian.
Keuntungan

Kerugian

Kerahasiaan data terjamin

Investasi lebih besar di awal

Mudah melakukan integrasi dengan sistem
teleponi yang sudah ada di kantor

Kesulitan dalam melakukan maintenance

Mudah dalam melakukan integrase dengan
aplikasi yang sudah ada
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CLOUD
Cloud adalah solusi yang ditawarkan oleh icentra untuk memberikan kemudahan dari sisi finansial bagi perusahaan
kecil.
Keuntungan

Kerugian

Tidak memerlukan investasi besar di awal

Data harus dipercayakan kepada iCentra untuk
diolah lebih lanjut (ex. Data customer)

Kemudahan dalam melakukan maintenance

Kesulitan dalam melakukan integrase aplikasi
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KENAPA ICENTRA?
DUKUNGAN TEKNIS YANG BAIK
Solusi call center cenderung untuk selalu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan juga kepentingan
pelanggan. Solusi call center yang statis dapat dipastikan tidak akan relevan dengan bisnis yang terus berkembang.
Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan solusi call center yang dinamis disesuaikan dengan kebutuhan akan
pelayanan informasi dan transaksi produk maupun jasa bagi pelanggan.
Solusi iCentra didukung oleh ahli-ahli rekayasa dalam negeri di bidang Call Center, sehingga memudahkan
pengguna solusi iCentra untuk melakukan kustomisasi solusi call center kapan pun dan di mana pun di wilayah
Indonesia. Perubahan sistem dapat dilakukan secara modular maupun menyeluruh yang dilakukan oleh Tim
Rekayasa Call Center baik di lokasi langsung maupun jarak jauh (remote).

KEMUDAHAN INTEGRASI
iCentra yang berbasis IP (Internet Protocol) dapat digabungkan dengan perangkat telekomunikasi yang lain
menggunakan media gateway yang sudah ada saat ini.

Solusi iCentra dengan mudah dapat diintegrasikan ke sistem existing misalnya jaringan telepon berbasis
circuit-switch yang menggunakan Private Automatic Branch Exchange (PABX) baik di kantor pusat maupun kantor
cabang menggunakan koneksi berbasis Internet Protocol (IP). Integrasi di kantor pusat akan memungkinkan saling
transfer panggilan antara agent call center dengan staff kantor pusat. Sebagai contoh kasus, panggilan pelanggan
ke staff kantor pusat dapat diteruskan secara otomatis ke agent call center karena setelah beberapa kali nada ringing
tidak diangkat oleh staff kantor pusat.
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Integrasi di kantor cabang memungkinkan panggilan pelanggan ke kantor cabang dapat diteruskan secara
otomatis ke agent call center di kantor pusat karena setelah beberapa kali nada ringing tidak diangkat oleh staff
kantor cabang. Kedua hal di atas akan memberikan keuntungan dalam hal penanganan yang terbaik terhadap
adanya telepon dari pelanggan.
Selain integrasi dengan sistem telephoni yang sudah berjalan, iCcentra Call Center juga memungkinkan
untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain yang sudah berjalan (ERP atau CRM) melalui sebuah aplikasi middleware
yang disepakati bersama.

BIAYA INVESTASI YANG RENDAH
iCentra adalah solusi call center berbasis perangkat lunak yang diimplementasikan di atas sistem IP-PBX
dengan perangkat keras generik yang tersedia dipasaran. Fitur dan aplikasi di dalam iCentra tidak memerlukan
perangkat keras khusus misalnya Card CTI atau Card ACD sehingga menurunkan biaya investasi yang sangat
signifikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa solusi iCentra adalah sebuah aplikasi yang diinstall di dalam
sistem IP-PBX.
Untuk membangun solusi call center iCentra tidak perlu diiringi dengan membangun sebuah infrastruktur
baru misalnya menambah perangkat PABX berikut menggelar kabel-kabel telepon. Solusi iCentra akan
memanfaatkan infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah dimiliki oleh perusahaan.
Penurunan biaya investasi yang signifikan juga ditunjukkan oleh pengembangan solusi iCentra yang
dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional dalam negeri selain penggunaan piranti-piranti pengembangan
opensource sehingga tidak ada komponen biaya lisensi atas penggunaan piranti-piranti tersebut.
Solusi iCentra dapat dibangun secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Karena
memiliki sifat skalabilitas maka solusi iCentra dapat dibangun mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar.

MAINTENANCE YANG HANDAL
Tim icentra sudah terbukti untuk melakukan maintenance secara rutin dan teratur, sehingga jarang sekali terjadi
kegagalan sistem icentra. Maintenance yang dilakukan secara rutin membuat sistem icentra selalu berjalan bagus.
Proses maintenance yang dilakukan meliputi :






Cek kapasitas hard disk
Backup recording
Backup voicemail
Cek performa sistem
Backup sistem secara keseluruhan (konfigurasi dan aplikasi)
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PORTOFOLIO


PT. Cyberindo Aditama – Jakarta

PT. Cyberindo Aditama atau CBN merupakan salah satu Internet Service Provider (ISP) terbesar di
Indonesia yang menyediakan layanan internet bagi pelanggan individu maupun pelanggan korporasi.
CBN memiliki kapasitas Bandwidth 400 Mbps dan lebih dari 4000 sambungan telepon untuk pelanggan
dial-up. CBN memiliki CBN CUTOMER CARE 24 jam yang dibangun menggunakan iScope IP-PBX 2 E1/1
T1 dan iCentra Contact Center 40 seat. Nomor Customer Care (021) 57994588, Nomor Office (021)
57994500


PT. Cyberindo Aditama – Bandung

PT. Cyberindo Aditama atau CBN memiliki kantor cabang di Bandung yang menyediakan layanan
internet bagi pelanggan individu maupun korporasi khususnya di wilayah Bandung. Untuk mendukung
layanan kepada pelanggan, CBN Bandung dilengkapi dengan CBN CUSTOMER CARE 24 jam yang
dibangun menggunakan iScope IP-PBX 6 FXO 2 FXS dan iCentra Contact Center 8 seat. Nomor
Customer Care (022) 4222224


PT. Anta Tour & Travel Service, Tbk

PT. Anta Tour & Travel Service, Tbk – Anta Tour merupakan salah satu agen tour &travel terbesar di
Indonesia. Untuk menunjang bisnis tour dan travel, ANTA TOUR memiliki ANTA XPRESS CALL di nomor
(021) 26508888 yang dibangun menggunakan iScope IP-PBX 1 E1 dan iCentra Contact Center 16 seat.


PT. Delta Grandi Multi Solusi

PT. Delta Grandi Multi Solusi – Delta Grandi merupakan salah satu perusahaan alihdaya sistem contact
center bagi perusahaan perbankan dan asuransi. DELTA GRANDI memiliki sistem Multi Media Contact
Center (MMCC) yang digunakan oleh telemarketing HSBC. MMCC HSBC dibangun dengan iCentra
Contact Center yang berlokasi di Jakarta 315 seat, Bandung 40 seat, Srabaya 56 seat, and Semarang
20 seat.


PT. AP Alihdaya

PT. AP ALIHDAYA atau ALIHDAYA merupakan perusahaan alihdaya bagi perusahaan umum. ALIHDAYA
memiliki sistem contact center yang digunakan oleh UNILEVER TELE-SURVEY. Contact center ini
dibangun menggunakan iScope IP-PBX 20 FXO dan iCentra Contact Center 20 seat.


PT. Macomm Indonesia

PT. Macomm Indonesia – Macomm merupakan penyedia jasa alihdaya contact center bagi pelanggan
korporasi. MACOMM melakukan alihdaya contact center ke KOKITA dan Wyeth Gold Club (WGC) yang
dibangun dengan iScope IP-PBX 16 FXO and iCentra Contact Center 16 seat.


PT. Das Infonusa Media
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PT. DAS INFONUSA MEDIA atau DAS INFONUSA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
kamera CCTV, IP Telephony, Software Developer dan System Analyst. DAS INFONUSA's yang
beralamat di Surabaya menggunakan iScope IP-PBX 4 FXO.


PT. Adhya Tirta Batam (PDAM BATAM)

PT. Adhya Tirta Batam adalah satu-satunya perusahaan air di Batam yang mendistribusikan air
diseluruh kota Batam. PT. Adhya Tirta Batam menggunakan iCentra Contact Center sebanyak 4 seat
untuk layanan customer service dan informasi jumlah tagihan pelanggan.


AG Datacom Philippines, Inc

AG DATACOM PHILIPPINES, INC. atau AG DATACOM merupakan pengembang sistem biling telepon
terkomputerisasi dan distributor sekaligus integrator sistim berbagai produk komputer-telekomunikasi.
AG DATACOM yang berkedudukan di Filipina ini telah membeli iScope IP-PBX yang hendak
dialihdayakan ke perusahaan MBCSytem – USA.


PT. Jabalu Media Internusa (DRTV)

PT. Jabalu Media Internusa adalah perusahaan yang didirikan untuk mengelola dan mengembangkan
retails shops atau outlet-outlet sebagai tempat untuk memasarkan secara langsung produk-produk
inovatif DRTV. Untuk menunjang bisnis retails shops, maka DRTV membangun iCentra Contact Center
sebanyak 130 seat.


PT. Citra Nusa Cemerlang

PT. Citra Nusa Cemerlang adalah perusahan yang menawarkan filter pembersih air. Perusahaan ini
ditunjang oleh hadirnya call center. Untuk menunjang penjualan produk, maka CNC membangun
iCentra Contact Center sebanyak 4 seat.


PT. Indomo Mulia (MODENA)

PT. Indomo Mulia (MODENA) adalah perusahan yang menyediakan peralatan rumah tangga.
Perusahaan ini ditunjang oleh hadirnya CUSTOMER SERVICE OFFICE. Untuk menunjang service center,
maka MODENA membangun iCentra Contact Center sebanyak 4 seat.


RS. Bethesda – Yogyakarta

RS. Batesda – Yogyakarta merupakan salah satu rumah sakit swasta terbesar yang berada di
Yogyakarta. Untuk menunjang komunikasi dan penyampaian informasi antara pelanggan dengan
manajemen maka RS. Bethesda maka dibangung sistem IP-PBX dengan 8 FXO.
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PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ Finance) - Jakarta

PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF) sebuah perusahaan multifinance yang tergabung dalam
Austindo Group, dalam rangka pengembangan usaha, ANJ Finance mengintegrasikan IP-PBX ke PABX
yang ada di kantor cabang Surabaya melalui MPLS dan SIP Gateway


PT. Ajinomoto Indonesia - Jakarta

PT Ajinomoto Indonesia sebuah subsidiary dari Ajinomoto Co, Japan. Perusahaan ini memproduksi
MSG dengan merek Ajinomoto, Masako, dan Sajiku. Untuk menunjang kinerja call center, maka
Ajinomoto membangun iCentra Contact Center sebanyak 2 seat.


Institut Teknologi Bandung

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG atau ITB memiliki program pengembangan Smart Cam-pus di mana
salah satu agendanya adalah Sistem Telepon Digital ITB. Sistem ini telah di-pasang sejak tahun 2003
menggunakan iScope IP-PBX dengan kapasitas 2 E1 yang ter-hubung ke Sentral Telepon Otomat (STO)
PT. TELKOM di Lembong, Bandung. Sistem tersebut dilengkapi dengan Operational Support System
(OSS) berbasis Web dan terintegrasi dengan User Portal.


Universitas Padjadjaran

Universitas Padjadjaran pada Tahun 2010 membangun Help Desk SNMPTN 2010 menggunakan iScope
IP-PBX. Dengan jumlah Agent Help Desk sebanyak 16 seat. Help Desk SNMPTN ini digunakan untuk
pendaftaran mahasiswa baru.


PT. INTI, Bandung

PT INTI Bandung pada Tahun 2010 membangun Help Desk INTI menggunakan iCentra Call Center
sistem. Dengan jumlah Agent Help Desk sebanyak 2 seat. Help Desk INTI ini di integrasikan dengan
sistem CRM yang telah berjalan sebelumnya untuk kebutuhan keluhan pelanggan.


PT. Bursa Efek Indonesia, Jakarta

PT. Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 membangun sebuah call center yang terintegrasi dengan
Trouble Ticketing System untuk menangani komplain customer BEI. Trouble Ticketing System yang
dibangun di BEI mengintegrasikan email, sms, telepon, dan web dalam melayani semua komplain

customer. Selain itu di BEI juga dibangun sebuah sistem yang menampilkan data IHSG secara periodik
untuk customer melalui facebook dan twitter.
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Universitas Parahyangan

Universitas Parahyangan pada tahun 2011 akhir melakukan migrasi total terhadap seluruh jaringan
telepon yang dimiliki, dari jaringan telepon berbasis analog, menjadi
jaringan telepon berbasis IP. Jaringan telepon yang baru dibangun dengan menghubungkan seluruh
cabang Universitas Parahyangan yang ada di Bandung yang berjumlah 4 cabang. Total extension yang
diintegrasikan mencapai 200 extension dan masih mengalami peningkatan hingga saat ini.


PT. Kekerku, Jakarta

Kekerku adalah sebuah perusahaan telemarketing yang bergerak di bidang peningkatan marketing
melalui optimasi search engine. Kekerku menggunakan iCentra Call Center System dalam melakukan
telemarketing.


PT. Cakrawala Putra Nusantara, Jakarta

PT. CPN membuat sebuah sistem call center yang digunakan untuk menginformasikan kepada
pelanggannya posisi suatu objek yang telah dipasang alat GPS. Call center ini digunakan untuk
memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas atas
pelayanan yang telah diberikan.


UNDP, Banda Aceh

Pada saat Pilkada Gubernur Aceh tahun 2011, pemerintah daerah Aceh membutuhkan suatu sistem
yang mampu menampung semua keluhan tentang kecurangan yang dilakukan oleh semua calon
gubernur dalam pemilihan kepala daerah tingkat I Aceh. UNDP sebagai salah satu lembaga di bawah
PBB yang bertugas mengawasi Pilkada tersebut, menggandeng PT. Hage Sembada Teknologi dalam
menyediakan layanan call center untuk menampung semua keluhan. Data rekaman dan keluhan
selama Pilkada menjadi rahasia dan wewenang KPUD Aceh dan diserahkan oleh PT. Hage Sembada
Teknologi setelah proses pemilihan selesai.


Universitas Bunda Mulia, Jakarta

Universitas Bunda Mulia pada awalnya membuat sebuah outbound call center untuk memberikan
informasi kepada calon mahasiswa universitas tersebut. Setelah berjalan 1 bulan, akhirnya Universitas
Bunda Mulia meningkatkan kapasitas call center yang dimilikinya menjadi inbound dan outbound call
center, dimana inbound call center digunakan untuk menangani pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
oleh calon mahasiswa.
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Panorama Tour, Jakarta

Panorama Tour sebagai sebuah perusahaan jasa memerlukan sebuah pelayanan yang cepat atas
segala permintaan calon pelanggan. Dari kebutuhan tersebut, mereka mengimplementasikan icentra
call center untuk menampung seluruh komplain dan permintaan pelanggan. Data yang didapatkan dari
call center juga digunakan untuk menganalisis seluruh kerja tim Panorama Tour karena data yang
dihasilkan dari call center memberikan gambaran secara detil tentang kepuasan pelanggan.


Argenta, Jakarta

Argenta menggunakan call center iCentra untuk menangani keluhan dari perusahaan-perusahaan yang
menggunakan mesin ATM yang disediakan oleh PT. Argenta. Keluhan yang disampaikan oleh
pelanggan dapat langsung diteruskan kepada teknisi yang dimiliki oleh PT. Argenta sehingga respon
penanganan masalah yang dihadapi oleh pelanggan PT. Argenta tidak terlalu lama.

