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Základní licence
Vhodné pro pracovníky podpory, zpracovávající příchozí
hovory na zákaznické lince, aktivně obvolávající
zákazníky, zpracovávají e-maily ze sdílených
emailových schránek, odbavují chaty na webu a
požadavky. Telefonní hovory mohou přepojovat i na
ostatní pracovníky mimo podporu, mohou jim předávat i
e-maily a další požadavky zákazníků (z telefonátů, z
chatů) pomocí ticketů.

Licence Call centrum 2.0 450 Kč / měs.
Moduly: ústředna, call centrum, RT panely, grafické IVR, nahrávky, komunikátor, kontakty, statistiky a reporty

Licence Helpdesk 2.0 690 Kč / měs.
Moduly: tickety, e-maily, webchat, Facebook Messenger, kontakty, úkoly, SLA, předpřipravené odpovědi, hodnocení
spokojenosti, pohledy, automatizace, znalostní báze, dokumenty, produkty, statistiky, reporty, portál

Licence Kontaktní centrum 2.0 1 090 Kč / měs.
Moduly: ústředna, call centrum, RT panely, grafické IVR, nahrávky, komunikátor, kontakty, statistiky a reporty, tickety,
e-maily, webchat, Facebook Messenger, úkoly, SLA, předpřipravené odpovědi, hodnocení spokojenosti, pohledy,
automatizace, znalostní báze, dokumenty, produkty, portál a integrace Helpdesk okno

Licence Helpdesk 2.0 – Občasný uživatel 250 Kč / měs.

Moduly: tickety, e-maily, webchat, kontakty, úkoly, SLA, předpřipravené odpovědi, hodnocení spokojenosti, pohledy, 
automatizace, znalostní báze, dokumenty, produkty, statistiky, reporty, portál

Licence pro občasné uživatele
Vhodné pro pracovníky mimo zákaznickou podporu, tedy z řad obchodu, administrativy, výroby a podobně. Mají k
dispozici telefon se sooukromým číslem pro přímou komunikaci s kolegy a klienty, mohou od pracovníků podpory
přijímat přepojené telefonní hovory ze zákaznické linky a maily ze zákaznické linky ve formě ticketů k řešení.

V licenčním modelu PROFI - po uživatelích je služba
pro zákazníka postavena na míru a platí pouze to, co
reálně spotřebuje. Služba obsahuje pravidelné
aktualizace a nepřetržitý dohled nad fungováním
systémů.

Licence již v sobě obsahují řadu modulů, další moduly
lze dokoupit. V tomto ceníku uvádíme základní
moduly, pro specifické moduly, rozšíření a integrace
se obraťte na obchodní oddělení.

Licence, moduly a rozšíření
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Nástroje umělé inteligence

Voicebot LITE 1 500 Kč / měs.

Pro jeden scénář, jednoduché a rychlé nasazení pro řešení jednoduchých dotazů na identifikaci zákazníka a zadání požadavku, 
např. mimo pracovní dobu. Vhodné i pro seznámení se s problematikou voicebotů v reálném nasazení. Voicebot vyzve účastníka 
ke komunikaci, není možná aktivní komunikace účastníka. Neobsahuje administraci, lze vybírat pouze z připravených scénářů. 
Obsahuje 250 minut komunikace měsíčně a 2 souběžné hovorové kanály.

Voicebot BASIC 4 500 Kč / měs.

Pro jeden složitější nebo 3 jednoduché scénáře jednoho tématu, složitější nasazení pro řešení sofistikovanějších dotazů. 
Obsahuje administraci pro učení voicebota, lze vybírat pouze připravených scénářů a ty mírně upravovat. Obsahuje 1 000 minut 
komunikace měsíčně a 4 souběžné hovorové kanály.

Voicebot PREMIUM 7 500 Kč / měs.
Pro více scénářů na dané jedno téma, složité nasazení pro řešení sofistikovaných dotazů. Voicebot podporuje aktivní 
komunikaci s účastníkem. Obsahuje plnou administraci jak pro učení, tak úpravu scénářů. Obsahuje 2 000 minut komunikace 
měsíčně a 8 souběžných hovorových kanálů.

Voicebot ULTIMATE 30 000 Kč / měs.

Pro více scénářů na různá témata, komplexní nasazení pro řešení sofistikovaných dotazů s integrací na systémy zákazníka 
(API). Voicebot podporuje aktivní komunikaci s účastníkem. Obsahuje plnou administraci jak pro učení, tak úpravu scénářů, lze 
vytvářet libovolné scénáře. Obsahuje 10 000 minut komunikace měsíčně a 30 souběžných hovorových kanálů.

Umělá inteligence

roboticky komunikuje s klientem na chatu
nebo hlasem a (částečně) nahrazuje
operátora, usnadňuje zákazníkovi navigaci v
IVR, vytváří z textu hlásky do IVR, analyzuje
nahrávky a podobně.

Pro Call centrum

Pro Helpdesk
Chatbot LITE 1 500  Kč / měs.
Pro jedno téma, jednoduché a rychlé nasazení pro řešení jednoduchých komunikací typu automatické odpovědi mimo pracovní 
dobu, jednoduché dotazy bota na identifikaci zákazníka a zadání požadavku. Dále pak odpovědi podle jednoduchých FAQ do 30 
otázek/odpovědí. Vhodné i pro seznámení se s problematikou chatbotů v reálném nasazení. Bez NLP, tlačítkový chatbot, který 
účastníka vyzve ke komunikaci, není možná aktivní komunikace účastníka. Obsahuje 5 000 interakcí měsíčně.

Chatbot BASIC 4 500  Kč / měs.
Pro jedno téma, složitější nasazení, kdy bot již komunikuje se zákazníkem, může využít FAQ většího rozsahu do 50 
otázek/odpovědí. S NLP, takže účastník může aktivně komunikovat. Vhodné pro profesionální dlouhodobé nasazení. Obsahuje 15 
000 interakcí měsíčně. 

Chatbot  PREMIUM 7 500  Kč / měs.
Pro jedno téma, velký rozsah komunikace do 100 otázek/odpovědí, s NLP a integrací na interní systémy zákazníka, kdy se např. 
bot vyptá na číslo zakázky a pak zákazníkovi sdělí parametry dodávky. Obsahuje 25 000 interakcí měsíčně.
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Doplňkové služby a moduly

Wallboard pro Call centrum 2.0 pro 1 zařízení 1 000 Kč / měs.

Prediktivní dialer 10 souběžných hovorů 2 000 Kč / měs.

Plánovač služeb operátorů CC (Workforce management) 5 000 Kč / měs.

SMS chat pro Call centrum 2.0 1 000 Kč / měs.

Click-to-Call tlačítko na web pro směrování do fronty 500 Kč / měs.

Podpora pro SIEM (konektor pro zasílání logů) 2 500 Kč / měs.

SMS chat pro Helpdesk 2.0 1 500 Kč / měs.

Integrace

Vybrané rozšíření Kontaktního centra o doplňující moduly a funkcionality. Účtováno na zákazníka/firmu. Pro
kompletní přehled modulů, rozšíření a doplňků kontaktujte obchodní oddělení emailem obchod@ipex.cz nebo
telefonicky 844 844 000.

Již připravené integrace na vaše systémy. Integrace jsou zpoplatněny měsíčně za samotnou integraci a poté za
uživatele, tuto integraci využívající. Kromě těchto integrací nabízíme možnost vytvoření integrací na zakázku ať už
přes REST API, Webhooks, Integromat či jiné integrační systémy a nástroje.

Integrovaný systém Za integraci Za uživatele

Salesforce 2500 Kč/měs 200 Kč/měs

MS Dynamics 2500 Kč/měs 150 Kč/měs

SUGAR CRM 2500 Kč/měs 150 Kč/měs

K2 2500 Kč/měs 150 Kč/měs

OneClick 1000 Kč/měs 150 Kč/měs

Raynet zdarma 50 Kč/měs

Shoptet zdarma 50 Kč/měs
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Zvýšená podpora a dostupnost

Implementace

Kromě běžné technické a administrativní podpory nabízíme našim zákazníkům několik úrovní (variant) zvýšené
podpory, aby si každý mohl zvolit úroveň kvality a rychlosti odbavení požadavků, a také rozšířil možnosti rozvoje a
konfigurace systému.

Zákazníkům nabízíme kromě základní, Rychlé implementace, také Zakázkovou a Projektovou implementaci,
zejména v případě rozsáhlejších implementačních projektů (více než 50 uživatelů). Pro tyto varianty kontaktujte
obchodní oddělení emailem obchod@ipex.cz nebo telefonicky 844 844 000.

Zvýšená dostupnost 99.5% 1 000 Kč / měs.
Zvýšená dostupnost 99.9% 3 000 Kč / měs.
Předplacená podpora 8 hodin (1MD) 10 000 Kč / jedn. 
Předplacená podpora 4 hodiny (1/2MD) 5 500 Kč / jedn.
Předplacená podpora 2 hodiny (1/4MD) 3 000 Kč / jedn.
Garantovaná podpora STANDARD—1 hodina měsíčně 950 Kč / měs.
Garantovaná podpora PLUS—3 hodiny měsíčně 2 500 Kč / měs.
Garantovaná podpora VIP—6 hodin měsíčně 5 000 Kč / měs.

Rychlá implementace Call Centrum 2.0 7 500 Kč / jedn.
Rychlá implementace Helpdesk 7 500 Kč / jedn.


