„Bez systému Vocovo
si už naši práci
nedokážeme představit.
Divím se, že jsme
bez tohoto systému dříve
dokázali fungovat.“
Přední evropský obchodní řetězec

• Zlepšuje efektivitu práce
• Zvyšuje tržby
• Poskytuje nepřekonatelný
zákaznický zážitek

Bezproblémové
propojení
se stávajícími
telefony

Efektivní týmová komunikace

VOCOVO umožňuje kolegům na prodejně okamžitou
komunikaci díky použití odlehčených a odolných
náhlavních souprav. Stačí stisknout tlačítko a začít
hovořit. Celý tým Vás uslyší, a zároveň Vám může
odpovědět a pomoci. Součástí náhlavních souprav
jsou české či slovenské hlášky.

„40% nárůst
v efektivitě
práce“

Řešení VOCOVO je víc než jen náhlavní soupravy.
Produkty VOCOVO umí bezdrátově propojit všechny
pracovníky díky zařízením, jako jsou VocoPhone
bezdrátové telefony, VocoTouch klávesnice a Vocovo
aplikace.
VOCOVO se bez problému propojí s Vašimi stávajícími
telefony a umožní kolegům na prodejně, kteří jsou
vybaveni VocoVoice náhlavními soupravami, přijmout
příchozí hovor od zákazníka. Takže nikdy nezmeškáte
příležitost realizovat obchod.
Zde jsou výpovědi některých obchodních řetězců
(Waitrose, Homebase, Marks & Spencer) z Velké
Británie a Evropy, které plně využívají benefitů týmové
komunikace díky řešení VOCOVO.

Store Manager
britského řetězce hobbymarketů

„Návratnost
investice během
prvního roku“

„6% nárůst tržeb“

„Úspora
11 člověkohodin
týdně na jeden
supermarket“

přední britský řetězec hobbymarketů

velký britský obchodní řetězec

přední britský potravinový řetězec

www.joyce.cz

Přínosy řešení VOCOVO pro odvětví:
Maloobchod a velkoobchod

Okamžitá
týmová komunikace včetně kolegů,
kteří jsou mimo prodejnu

Maximalizace
rychlosti odbavení zákazníků
na pokladnách

Umožňuje
zákazníkům vyžádat si okamžitou
pomoc, což je zásadní při rozhodování
o nákupu produktu

Nahrazuje
staré a neefektivní technologie,
jako jsou rozhlas a zastaralé vysílačky

Bez
problému se propojí se stávajícími telefony
a komunikačními řešeními podniku
Velmi rychlá návratnost investice

Komunikace
se zákazníky
– rychlá, diskrétní a efektivní

Optimalizace
využití personálu
a snížení nákladů

www.joyce.cz

Výroba a skladování

Divadlo a kulturní akce


Okamžitá
týmová komunikace včetně kolegů,
kteří jsou mimo objekt

Žádné dráty a žádné kabely

Okamžitá
týmová komunikace
s čistým zvukem

Zlepšení zákaznického servisu
Zabránění zastavení výroby


Zlepšení
efektivity práce zaměstnanců
a snížení nákladů


Nahrazuje
staré a neefektivní technologie,
jako jsou rozhlas a zastaralé vysílačky

Zlepšení zákaznického servisu

Snížení neplánovaných přesčasových nákladů

Plynulé a efektivní řízení jakýchkoliv akcí

Podpora týmové komunikace


Nahrazuje
staré a neefektivní technologie,
jako jsou rozhlas a zastaralé vysílačky


Optimalizace
využití personálu
a snížení nákladů


Bezproblémové
propojení s IP telefony,
chytrými telefony nebo tablety

www.joyce.cz

Přehled produktů
VOCOVO
Bezdrátové
telefony

Call pointy
s dvoucestnou komunikací

Pokladní klávesnice
s dvoucestnou komunikací

Propojení
se stávajícími telefony

Náhlavní soupravy
Řídící jednotka

Nabíjecí stanice

Modulární
a rozšiřitelné!

Základem je
jednoduchost!
Základnová stanice

www.joyce.cz

VocoTouch
Zákaznické Call Pointy

VocoPhone
Bezdrátové telefony

VocoTouch
Pokladní klávesnice

• Každá zákazníkova žádost
o pomoc bude vyslyšena

• Propojení se všemi prvky systému
VOCOVO i se stávající telefonií

• Zrychlení odbavení zákazníků
na pokladnách

• Možnost okamžité odpovědi
zákazníkovi prostřednictvím
dvoucestné komunikace

• Možnost komunikace
pouze s jedním kolegou,
nebo možnost přidat se
do společné konference

• Pomáhá kolegům na pokladně
díky dvoucestné komunikaci

• Monitoring aktivity náhlavních
souprav na pracovišti

• Předdefinovaná tlačítka zrychlené
volby pro specifické požadavky

• Nadstandardní alarmové funkce:
lone worker, man down apod.

• Možnosti napájení:
baterie, dobíjecí baterie, napájení
ze sítě

• Plně bezdrátové pro jednoduchou
instalaci

• Dotykové ovládání

• Integrace s reklamními stojany
• Výdrž až 90 dnů na jedno nabití

www.joyce.cz
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VocoVoice
Náhlavní soupravy

Vocovo Systémová data
a statistiky

Vocovo Propojení
s telefony

• Nové lehké a odolné náhlavní
soupravy

• Vyhodnocení rychlosti odezvy
zaměstnanců na požadavky zákazníků

• Nikdy nezmeškáte zákazníkovu
žádost o pomoc

• Intuitivní a snadné ovládání

• Procentuální vyhodnocení typu
požadavků z pokladní klávesnice v
závislosti na daném časovém období

• Možnost odpovídat na příchozí
hovory pomocí VOCOVO
náhlavních souprav

• Sledování všech aktivních událostí
každého call pointu či pokladní
klávesnice

• Odchozí hovory z náhlavních
souprav či bezdrátových telefonů
na stávající telefony mimo
prodejnu (kancelář, sklad…)

• Kompletní systémová data a statistiky,
zaznamenávání dat z událostí a jejich
analýza

• Propojení telefonů napříč
celým podnikem

• Propojení se všemi prvky systému
Vocovo a se stávající telefonií
• Funkce Talk-Lock pro handsfree
• Výdrž až 48 hodin na jedno nabití
• Bezpečná a důvěrná komunikace
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VOCOVO
Řídící jednotka

VocovoPulse
Základnová stanice

VocoVoice/VocoTouch
Nabíjecí stanice

• Současná kontrola až 1000
náhlavních souprav nebo jiných
zařízení VOCOVO

• Dosah pokrytí ve vnitřních
prostorách až 50m, ve venkovních
prostorách až 300m

• Nabíjecí stanice pro náhlavní
soupravy, Call Pointy a pokladní
klávesnice

• Možnost rychlého přidávání nebo
odstraňování zařízení do/ze
systému

• Zajištění téměř neomezeného
pokrytí signálem pro plynulou
komunikaci po celém areálu

• Současné nabíjení
až pro 6 náhlavních souprav,
nebo až 4 Call Pointy
nebo až 4 pokladní klávesnice

• Vzdálená správa

• Vzdálená konfigurace a upgrade
firmware

• Provádí legislativní schválení
CE a EMC

• Funkce rychlého nabití za méně
než 3 hodiny

• Napájení prostřednictvím PoE

Prioritou řešení Vocovo je především jednoduchost použití u všech produktů.
www.joyce.cz

Případové studie
Britský potravinový řetězec
– dosaženo snížení front na pokladnách a úspory
7 člověkohodin denně na jeden supermarket
Cílem tohoto prodejce bylo snížit
fronty na pokladnách a urychlit tím
proces prodeje.
„Poté, co jsme analyzovali trh
vhodných komunikačních
systémů, byla provedena
zkušební verze s využitím
komunikačního řešení
VOCOVO. Vedoucí
pracovníci byli vybaveni
náhlavními soupravami a
na každou pokladnu byla
nainstalována klávesnice s
možností žádostí o pomoc
nadřízeného, nebo dalších
kolegů.
Získané úspory byly investovány do rozšíření
komunikačního řešení VOCOVO, které bylo
postupně zavedeno v každém, z 900+
obchodů v celé Velké Británii. Nyní
se toto řešení v pobočkách řetězce
používá již 10 let.

Velký prodejce domácích potřeb
– dosaženo 40% úspor
Tento prodejce provedl počáteční
pilotní projekt v jednom obchodě.
Průběžné výsledky nasazení pilotního
řešení VOCOVO poukázali
na dosavadní neefektivitu práce.
Systém byl proto poté instalován
do dalších obchodů k testování. Výsledky
byly tak dobré, že po pouhých třech dalších
pilotních instalacích a 30 dnech zkušební doby
systému bylo dohodnuto, že zákazník chce tento systém nasadit
do všech svých prodejen. Zavedením tohoto systému došlo
v řetězci až ke 40% úspoře člověkohodin díky zefektivnění práce.

Přední řetězec hobbymarketů – 6% nárůst dosažených
příjmů
Během rozsáhlého výzkumného projektu zaměřeného na chování
zákazníků tento prodejce zjistil, že přibližně 50 % zákazníků
opouštělo prodejny z toho důvodu, že nenašli to, co potřebovali.
V 48% těchto případů byla daná položka v obchodě – ale zákazník
ji nenalezl nebo nemohl najít zaměstnance, který by mu pomohl
najít odpovídající produkt.
Výsledkem tohoto výzkumu bylo nasazení technologie VOCOVO
v rámci pilotního projektu v celém regionu čítajícím 20 supermarketů. Výsledky testů pilotního projektu dokazovaly zvýšení příjmů o více
než 6 %, založených na spolupráci a lepší koordinaci zaměstnanců
díky používání tohoto systému. Toto řešení bylo následně v roce
2018 nasazeno do všech 330 obchodů.

www.joyce.cz

Call Pointy pro Wyevale Zahradní centra

Divadlo a kulturní akce

Tato britská společnost zabývající se zahradními centry
ve Velké Británii usilovala o zkrácení doby,
kterou zákazníci museli čekat v obchodě,
než si vyzvedli své online nákupy.

Profesionální divadelní společnost v severním
Norfolku, jejíž produkční tým čítá okolo 50 lidí,
potřebovala zlepšit komunikaci v zákulisí.
Produkce divadla totiž do té doby využívala
pro komunikaci vysílačky. Byla však frustrována
omezením jednokanálové rádiové komunikace,
kterou tato technologie poskytovala. Proto se
rozhodli vyzkoušet řešení pomocí náhlavních
souprav VOCOVO.

Díky tomu, že řešení VOCOVO, obsahující Call Pointy
a náhlavní soupravy s mikrofonem,
bylo nainstalováno do všech 140 obchodů,
mohou nyní zákazníci rychle vyzvedávat své nákupy,
aniž by museli jít stát fronty k pokladnám nebo hledat
dostupné zaměstnance.

Náhlavní soupravy byly poprvé využity během vánočního představení
v roce 2014. Produkční divadelní tým byl tak nadšený, že se rozhodli
zdvojnásobit počet náhlavních souprav.

Výroba a sklad
Společnost Quantrelle hledala týmové
komunikační řešení. Důvodem hledání bylo
zvýšení efektivity práce prostřednictvím
okamžité týmové komunikace zaměstnanců.
Když výkonný ředitel viděl efektivitu
VOCOVO komunikačního systému u jiného
velkého obchodního řetězce, rozhodl se pro
toto řešení. Po krátkém testování se rozhodli
nainstalovat systém a využít výhody řešení,
zejména perfektní týmové komunikace.

www.joyce.cz

Ohlasy zákazníků
„Připojení přes náhlavní soupravy VOCOVO
umožňuje našim bezpečnostním týmům okamžitě
a diskrétně upozornit na jakoukoli podezřelou
činnost a zabránit krádeži.“
Potravinářský řetězec, Supervisor
„Ze všech zlepšení, které byly v mém obchodě
provedeny s cílem zlepšit služby zákazníkům, řešení
VOCOVO mělo daleko největší dopad. Všichni
zaměstnanci toto řešení milují a nemají žádný
problém s nošením náhlavních souprav.“
Hobbymarket - Suffolk, Manager prodejny
„Jako někdo, kdo pracuje v rušném prostředí
hypermarketu s potravinami, si nemůžu fantastické
VOCOVO náhlavní soupravy vynachválit. Snižují
pracovní vytížení od okamžiku, kdy se systém nasadil.
Systém také zlepšuje komunikaci mezi mým týmem
a pomáhá nám poskytovat zákazníkům nejlepší
možnou službu.“
Potravinářský obchodní řetězec, Vedoucí týmu

www.joyce.cz

„V prostředí, kde se objednávky a požadavky mohou
a často náhle mění, je důležitá rychlá komunikace
mezi klíčovými zaměstnanci. Řešení VOCOVO nám
dává možnost okamžitě komunikovat se správným
personálem. Týmový duch se také zlepšil, když
se zjednodušila komunikace mezi zaměstnanci
a snadněji se tak neprodleně řeší potíže v čase,
ve kterém vznikly. Použitím systému VOCOVO jsme si
uvědomili, jak pomalá byla naše interní komunikace.
Zajímalo by nás, jak jsme vše řešili před tím, než jsme
měli tento systém“
Quantrelle, Výkonný ředitel

O nás
Společnost JOYCE ČR působí na českém a slovenském trhu
již od roku 1996. Jsme specialisté na moderní komunikační technologie.
Přinášíme ty nejmodernější technologie pro firemní komunikaci,
abychom vždy mohli navrhnout to nejefektivnější řešení. Jsme výhradním
dodavatelem technologického řešení VOCOVO.
Komunikační řešení VOCOVO je produktem britské firmy Strongbyte.
VOCOVO nabízí ucelené portfolio produktů, které se postará
o zjednodušení a především zefektivnění týmové komunikace.
Tento systém a výhody z něj plynoucí využívají některé z nejznámějších
společností ve Velké Británii, včetně Waitrose, Marks & Spencer,
Homebase a Tesco UK.
V případě zájmu o toto řešení či jakýchkoliv dalších dotazů, prosím
kontaktujte naše obchodní oddělení.

telefon: +420 539 088 020
e-mail: obchod@joyce.cz
www.joyce.cz/www.vocovo.cz

JOYCE ČR, s.r.o.
Výhradní dodavatel komunikačního řešení VOCOVO pro Českou a Slovenskou republiku
Venhudova 6, 614 00 Brno
tel.: +420 539 088 010, e-mail: joyce@joyce.cz

www.joyce.cz

