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an intelligent xRM service solution
เชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการของคุณผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีสะดุดทุกที่
ให้ แ พลตฟอร์ ม ของเราช่ ว ยให้ คุ ณ ออกแบบปรั บ แต่ ง และขยายเมนู บ ริ ก าร
ของคุ ณ เพื่ อตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรายบุ ค คลอย่ า ง
ชาญฉลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
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สําหรับลูกค้าออฟไลน์ แพลตฟอร์มแบบครบวงจรของเรา

Setting

ช่วยเชื่อมต่อและปรับปรุงฐานข้อมูลและความรู้ที่ตัวแทนบริการ
จําเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด - ที่ศูนย์บริการ
คอลเซ็นเตอร์ และช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย
รองรับจํานวนบัญชีผู้ใช้งานได้ไม่จํากัด สามารถ
ใช้งานได้พร้อมกัน 500 บัญชี และสามารถทํางานร่วมกับ
ระบบฐานข้อมูลชั้นนําอาทิ Microsoft SQL, Oracle,
MySQL เป็นต้น
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สร้างและปรับแต่งเมนูบริการ
ระบบตอบสนองรวดเร็ว และยืดหยุ่นต่อการสอบถามของลูกค้าด้วยข้อมูล
แบบเรียลไทม์และข้อมูลประวัติที่เกี่ยวกับลูกค้าแบบรายบุคคล
ขยายความสามารถในการเข้าถึงช่องทาง Social Networking Service (SNS)
ด้วยการเชื่อมต่อระบบราวกับเป็นระบบหนึ่งเดียวกัน (deep integration)
่ ีทั้งชุดโปรแกรมของแอพทีใ่ ช้งานง่าย ช่วยเพิ่ ม
เน้นประสบการณ์การใช้งานบนมือถือ ทีม
ความสําเร็จและอัตราความพึ งพอใจด้วยการออกแบบที่สามารถปรับตามขนาดของหน้าจอ
และอุปกรณ์
UX ที่ใช้งานได้คล่องตัวบนมือถือ และการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชําระเงิน
อย่างแนบเนียนเหมือนเป็นระบบเดียวกัน (deep integration)
่ อันเดียวกัน
ผู้ใช้ได้รับการบริการอย่างเหมาะสมแบบรายบุคคล ใช้ง่าย รวมบริการให้เป็นอันหนึง
แต่ระบบด้านหลังทํางานอย่างซับซ้อน และสามารถทําความรู้จักและเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร
ในเวลาใด

ลํ้าหน้าด้วยนวัตกรรมที่สามารถเก็บข้อมูลเรื่อง เวลา สถานที่
โปรโมชั่น สามารถจัดทําแบบทดสอบการรับข้อเสนอแนะ โดยสามารถจัดกลุ่มและจําแนกกลุ่มตามประเภทของผู้ใช้งานได้
(User Segmentation หรือ Group Targeting) และระบบทดสอบข้อเสนอแนะตามโปรไฟล์กลุ่มลูกค้า ตามพฤติกรรม
ในแต่ละช่องทาง และสถานที่ที่ลูกค้าเคยไปใช้บริการ
สร้างประสบการณ์ท่ด
ี ีและน่าจดจําผ่านการบริการที่ออกแบบอย่างพิ ถีพิถัน และช่วยเสริมความพึ งพอใจ
เพิ่ มขีดความสามารถจากการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าอย่างครอบคลุมทั้งระบบ เพื่ อสร้างประสบการณ์การได้รับบริการ
ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน ด้วย Intelligence API
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สร้างและปรับแต่งเมนูบริการ
ANYCARD บริการอัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์

กระบวนการอัตโนมัติ

การวิเคราะห์

ความปลอดภัย

ข้อมูลลูกค้า

ประสบการณ์การใช้งาน (UX)

แชทบอท

iOS / android

การจัดการเนื้อหา

การแจ้งเตือน

การจัดการการเข้าถึง

โครงสร้างพื้ นฐานคลาวด์
(ผู้ให้บริการ / องค์กร)

การเชื่อมต่อระบบ

่ ํางานอย่างสอดคล้องกันเป็นหนึ่ง
จัดเตรียมข้อมูลโดยอาศัย UX และ Intelligence APIs ทีท
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ทํางานเพื่ อแนะนําการกระทําถัดไปที่แม่นยําที่สุด หรือ
แนะนําข้อเสนอที่ดีที่สุด จากการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
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การสื่อสารหลายช่องทางผ่านการส่งข้อความ และ การแจ้งเตือนในแอพ
แบบทันที (push messaging) เพื่ อเพิ่ มปริมาณและความถี่ในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน
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ส่งข้อความของคุณถึงเป้าหมายในช่วงเวลาที่แม่นยําโดยไม่จํากัดจํานวนข้อความ
ผ่าน CRM และ Open API
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เรียนรู้และทําความเข้าใจโปรไฟล์ลูกค้าตาม กลุ่ม พฤติกรรม
และคุณลักษณะเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งภายนอกและช่องทางอื่น ๆ
เพื่ อการวิเคราะห์
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ชุดโปรแกรมการจัดการข้อมูลลูกค้า
่ บ
่ นข้อมูล
โซลูชน
ั Back-Ofﬁce และ CRM ทีใ่ ช้งานง่าย ปรับแต่งได้อย่างเต็มทีก
ั API รองรับการรวบรวมและเปลีย
เชิงลึกของลูกค้าให้เป็นโปรไฟล์ลูกค้าที่ใช้งานได้แบบครบวงจร ผู้ให้บริการสามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ
ความคาดหวังของลูกค้า จากประสบการณ์ครั้งก่อน และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด

สารบัญลูกค้าอัจฉริยะ
เชื่อมต่อ แปลง และรวมข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายแหล่งที่มา จากบริการ จากการวิเคราะห์และจากการค้นหา
ทําให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซํ้า ๆ นําข้อมูลไปประมวลผลและแสดงผลร่วมกับซอฟต์แวร์ประมวลผลต่าง ๆ
เช่น Businesss Intelligence และ Data Visualization : วิเคราะห์ขอ
้ มูลทัง
้ หมดอย่างชาญฉลาดและเตรียมพร้อม
สําหรับการใช้งานในแผงควบคุมกลาง เห็นมุมมอง Heatmaps การเติบโต ประสบการณ์ได้ทันทีเพื่ อทําความเข้าใจ
ปรับปรุง และตอบสนองความต้องการได้อย่างดี
ด้วยการจัดเก็บและเชื่อมต่อพฤติกรรมและการทํางานหน้าที่ต่าง ๆ (wide integration) ผ่าน API และซอฟต์แวร์ ที่มุ่งเป้าด้านการสนับสนุนลูกค้า
เจาะลึกว่าลูกค้าคือใคร ลูกค้าต้องการอะไร และยกระดับความอัจฉริยะของระบบ
่ ค
ระบบตัง
่ นสถาปัตยกรรมทีม
ี วามปลอดภัยระดับ Enterprise มีการเข้ารหัสการใช้งาน การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว
้ อยูบ
(Privacy Policy) การขอความยินยอมจากผูใ้ ห้ขอ
้ มูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Consent) สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของลูกค้า ผูใ้ ช้ และทีมงาน การนําข้อมูลไปใช้ในการประมวลผล สอดคล้องตามหลักปฏิบต
ั ข
ิ อง พ.ร.บ. คุม
้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน
การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ และบทบาทของทีมงาน 3 ระดับ
Super Admin / Admin / Operator
การบันทึกประวัติการลงทะเบียน และการเข้าถึง
เชื่อมและยกเลิกการเชื่อมโยงโปรไฟล์

การยื่นขอทํารายการ และการอนุมัติ
การจัดการใบอนุญาตผู้ใช้
การแจ้งเตือน
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