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 סוכני הביטוח.חברי לשכת לשיחות  קלטתהלמערכת צעת מחיר הנדון: ה
 

 רקע:
לאור הדרישה להקלטת שיחות טלפון במכירות פוליסות ביטוח טלפוניות וקבלת אישור המבוטח בחידוש פוליסות קיימות1 מוצע שיתוף 

 וכני הביטוח1ברי לשכת סחפעולה בין טלרקורדר לבין 
 

  TelRecorder  101– מערכת 
 ון לעמדת עבודהמערכת הקלטת שיחות טלפ תיאור:

 המערכת כוללת חומרה ותוכנה ומיועדת להקלטת שיחות טלפון ישירות למחשב1

 ייתרונות המערכת

  1והמרכזיותהתאמה לכל סוגי הטלפונים 

 הקלטת שיחות נכנסות ו/או יוצאות 

 אפשרות להקלטה ידנית או אוטומטית 

  שמירת ההקלטה בשרת/מחשב ברשת הפנימית  או בשרת חיצוני 

 מערכת שרידות למניעת אובדן קבצי הקלטה במקרה של כשל בתקשורת 

 1שרת חיצוניאפשרות למשלוח הקלטה ל 

 אפשרות לשמירת הקלטות בענן 

  פרטי שיחה שיופיע במהלך או בסוף השיחההתאמת טופס אפשרות 

 לטות שבוצעו בתחנה לתיקייה חיצונית נוספת1אפשרות לביצוע גיבוי יומי של ההק 

 
 הטבה יחודית לסוכני הביטוח:

 ש"ח + מע"מ  למערכת. 777 –מחיר מיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח 
 ש"ח  75הטבה חד פעמית נוספת של  –לחודשים נובמבר דצמבר  –בנוסף 

 ש"ח + מע"מ  727 – 2507חודשים נובמבר דצמבר במחיר מיוחד 
 

 הטבות נוספות:
 ש"ל לכל עמדה נוספת באותו אתר באותה התקנה. 075למערכת הראשונה +  ש"ח 075 –עלות התקנת מערכת בודדת 

  הנחה %75 –הטבה מיוחדת לחברי לשכת סוכני הביטוח 
 
 

 ש"ח 071 –ש"ח  275מופחתת של  קור טכנאי בעלותאחריות מלאה, תמיכה טלפונית ללא הגבלה וביכולל  –עלות שרות שנתי 

  שנה ראשונה ללא עלות  –הטבה מיוחדת לחברי לשכת סוכני הביטוח 
 
 

 מערכות הקלטה מרכזיות:
 אנו מפתחים ומספקים מערכות הקלטה מרכזיות להקלטת כל שיחות הטלפון בסוכנות באופן אוטומטי ישירות לשרת הקלטות יעודי1

, קווי PRIציר    VOIP, דגיטאלי, תאנלוגירחב של פתרונות המתאימות לכל סוגי התקשורת הקיימים ובכלל זה: מרכזיות מגוון  עיםאנו מצי
 וכו' HOT ,091בזק, מרכזיות ורטואליות, תשתיות 

 ותשתיות התקשורת , כמות השלוחות הנדרשות וצרכי הסוכנות1סוג המרכזיה לעלות המערכת מותאמת 

  הנחה %07 –הטבה מיוחדת לחברי לשכת סוכני הביטוח 
 

 : כל המחירים אינם כוללים מע"מהערה
 

הסוכנות, תוך הקפדה על התאמת הפתרון המתאים לצרכי  איכותי ומהירמקצועי, נשמח לעמוד לרשות חברי הלשכה במתן שרות 
 בהם אנו פועלים.  ISO איכותבהתאם לתקני 

 
 בכבוד רב   
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