
Платформа за Call tracking, IP телефонна 
централа и цялостна аналитика

Пълно проследяване на ефективността на онлайн и 
офлайн маркетинговите активности, 

ефективна комуникация с b2b партньори и клиенти, 
увеличение на продажбите

без допълнителни инвестиции в реклама и хора!



Едно от 10-те най-добри технологични решения в 
света за колтракинг и съпътстваща аналитика, 

според g2

Eдинствен технологичен партньор на 
Google Analytics в Изпочна Европа



Клиенти на Ringostat по света



Users rating is 5 / 5

Оценка на световните платформи

Technology partner

Top Performer according to Customer 
Success Report Spring 2019

Users rating is 4,9 / 5
Top 10 global Call Tracking Software and 1st in Europe

https://www.g2.com/categories/inbound-call-tracking?tab=highest_rated
https://www.g2.com/categories/inbound-call-tracking?tab=highest_rated&utf8=%E2%9C%93&segment=&region=Europe


Удобни интеграции  
CRM системиАналитични системи

Комуникация с клиенти

Рекламни кабинети

Оптимизация  конверсии

Персонализирани 
решения

Интеграции с 
няколко клика



Решение на основни бизнес -задачи 

➔ Всеки бизнес - контакт остава в компанията ви. 
Завинаги. 

➔ Пълна проследяемост и отчетност на всеки разход, 
направен за реклама - онлайн и офлайн. Изчисляване на 
ROI за всеки канал на комуникация - ясно и пълно

➔ Автоматизирани отчети за ефективността, които 
идват в пощата ви за предварително зададен период

➔ Увеличение на обажданията от сайта с до 40%
➔ Пълна отчетност за търговците, които използват 

телефон - мониторинг на лицата на компанията



Какво постигаме заедно

По-ниска цена за привличане 
на клиента

По-малко пропуснати 
обаждания

Повече входящи заявки

200
Регистрирани 
потребители

агенции-партньори

Тези резултати са постигнати с Ringostat от 

- 30%

1400

- 50% +30%

23,5 хил.
компании



Ringostat 

Call tracking

Call Tracking е технология, която проследява източника 
на обаждане с помощта на смяна на номера

Цялостна аналитика

Дава възможност за оценяване на ефективността на 
инвестицията в реклама според приходи от продажбите.

IP телефонна централа

Дава възможност за стабилна връзка за целия офис или 
call център за 1 работен ден 
.

Callback

Уиджет в сайта, който свързва клиента с представител 
на компанията в рамките на 30 секунди.

Ringostat Smart Phone — 
Смартфон в браузъра

Приложение за Google Chrome, което е по-удобно от 
телефон

Ringostat Insider — асистент на 
мениджър продажби

Показва на мениджъра продажби  информация за клиента, 
която ще помогне за увеличаването на продажбите

Ringostat Messenger

Дава възможност за добавяне на различни месинджъри 
в единен интерфейс.



Преимущества Ringostat 

Гъвкавост на системата

Системата може да се настрои според нуждите ви, 
благодарение на гъвкавите настройки за входящи, 
изходящи обаждания и отчети.

Надеждност

Надеждната работа на платформата е благодарение на 
резервни  сървъри и телефонни оператори

Детайлни отчети

Възможност за създаване на различни отчети с 30+ 
различни параметри на различните обаждания. .

Точност на анализа

Алгоритъмът за подмяна на номерата гарантира  96% 
точност.

Бърза техническа поддръжка

Средно време за отговор - по-малко от 5 минути.

Отдел грижа за клиентите

От първия ден този отдел работи с вашия проект и ви 
съветва как да използвате  Ringostat по-ефективно



Call tracking 
Проследяване на източниците на входящи 

обаждания
Контролирайте ефективността на рекламата

ПОПИТАЙТЕ НИ НА СРЕЩА ЗАЩО!



Цялостна аналитика
Разберете коя реклама е ефективна и рентабилна

АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗ, ПЪЛЕН И ТОЧЕН КАТО НИКОЙ ДРУГ



Цялостна аналитика Ringostat – това е

Отчет “Цялостна аналитика”

Маркетологът вижда как е сработил всеки от рекламните 
канали и какъв доход е донесъл. Според резултатите на 
ROI взима решение за ефективността на една или друга 
реклама.

Импортиране на доходите от 
CRM системата ви

Статистика на рекламните 
канали

В отчета постъпват данни за всички източници, канали и 
кампании

Kонверсии

По всеки рекламен канал се показва количеството сесии, 
обаждания и целеви обаждания за избрания период .

Импортиране на разходите за 
реклама



Отчет “Цялостна аналитика”

Благодарение на funnel based атрибуцията и периода на полуразпада, цялостната аналитика от 
Ringostat дава максимално обективна оценка на ефективността на маркетинга.



IP телефонна централа
Всички необходими услуги в една платформа

МОЩНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ



Винаги на линия

Използвайте различни сценарии за обработка на 
обажданията в работно и неработно време. Настройте 
пренасочвания на мобилния си телефон, за да сте винаги 
на разположение.  

Удобно разпределение на 
входящите и изходящи обаждания. 

Установете правила, от кои номера/оператори да се 
извършват изходящите обаждания. Настройте подробно 
IVR — по този начин клиентът може веднага да се свърже 
с нужния отдел.

Включване на всякакви номера в  
SIP-формат

Използвайте многоканални телефонни номера за 
различните градове, страни и оператори. 

Намалете количеството на 
пропуснатите обаждания 

Настройте изчакване на обажданията, за да не губите 
клиенти по време на пиковото натоварване. Получавайте 
съобщения за пропуснатите обаждания чрез SMS и/или по 
email, за да може бързо да им върнете обаждане. 

Възможности на телефонията



Данные о звонках и продажах в 
одной системе

Синхронизируйте звонки с CRM. Сделки и задачи будут 
создаваться автоматически. В каждой сделке будут 
доступны записи звонков, источник привлечения лида и 
другое.

Отчеты для потребностей 
конкретного бизнеса

Используйте данные, которые покажут эффективность 
работы ваших сотрудников. Настройте получение часто 
используемых отчетов на email с заданной вами 
периодичностью.

Повышение уровня обслуживания

Используйте записи звонков, чтобы контролировать 
качество работы сотрудников, а также для обучения 
новичков и повышения квалификации менеджеров. 

Избавьте отдел продаж от 
спамовых звонков

Добавляйте номера продавцов канцтоваров, билетов на 
концерты и доставок воды в черный список, чтобы они не 
могли дозвониться и не беспокоили ваших менеджеров.

Данни за обажданията и 
продажбите в една система

Синхронизирайте обажданията с CRM. Сделките и 
задачите ще се създават автоматично. Всяка сделка 
съдържа записи на обаждания, източник на реклама и т.н.

Отчети за конкретни бизнес нужди

Вижте данни за това колко ефективно работят 
мениджърите продажби. Получавайте често използвани 
отчети по имейл с определена честота.

Повишете качеството на 
обслужване на клиенти

Използвайте записи на разговори, за да наблюдавате 
представянето на служителите, да обучавате нови 
служители и да подобрявате  уменията на мениджъри 
продажби.

Не допускайте спам обаждания в 
отдел продажби

Предотвратете достъпа до мениджърите продажби на 
застрахователни агенти, лотарии, круизни линии, спамери 
чрез телемаркетинг и нежелани обаждания. Добавете 
спам номера към черния списък.

Възможности на телефонията



Ringostat Business Phone
Смартфон на Вашия компютър

Всяко обаждане оставя следа - във Ваша полза



Ringostat Insider

Разберете кой и защо ви се обажда, откъде идва 
обаждането и от какво се интересува- 

още преди да вдигнете слушалката 



Анализ на обаждащия се

Бързо преценете кой ви се обажда. Колко често 
е на вашия сайт. Получете информация за 
рекламата, която е довела клиента, даже до 
ключовата дума, по която е търсил. 

ТОП-5 най-посещавани 
страници на сайта
Узнайте какво най-много е интересувало 
клиента, за да прецените точно  
потребностите му. Увеличете вероятността 
за продажба и upsell. 

Предвижване по сайта
В режим реално време наблюдавайте на 
коя страница се намира потребителя или 
към коя преминава. 

Възможности на Ringostat Insider



Идентифициране на  
клиентите на сайта 
онлайн.
Звънете на най-заинтересованите клиенти - 
тези, които сега се намират на сайта и преди 
това вече са ви звъняли.  
Предлагайте това, което им е нужно и навреме - 
това ще създаде “wow” ефект и ще увеличи 
вероятността за покупка. 

Възможности на Ringostat Insider

(010) 111 11 11

(020) 222 22 22



Ringostat Messenger
Общувайте с клиентите си там, където им е 

удобно на тях. 
Всичко в един прозорец - без губене на време

РАЗБИРА СЕ, ДАННИТЕ ОСТАВАТ ЗА ВАС!



↑ В начало

Съобщения от различни канали
в един интерфейс

Уникална логика за 
разпределение на 
съобщенията 

Име на клиента при 
входящо обръщение и 

история на разговора

Възможности на Ringostat Messenger

Обработвайте съобщения по редa 
на постъпването им. Мениджърът 
не вижда съдържанието на 
съобщението преди да го е 
отворил и затова ги обработва по 
ред, без да избира най-лесните. 

Клиентът може да ви пише във 
всеки от корпоративните 
месинджъри — Telegram, Viber, 
Messenger — а вие ще видите 
всички съобщения в един 
прозорец 

Обръщайте се към 
събеседника си по име - вие ще 
го виждате по начина, по който 
той го е написал в съответния 

месинджър.

Дръжте под ръка историята - в 
един клик можете да 

повдигнете историята на чата 
по всеки от незакритите 

съобщения.



↑ В начало

Обща аналитика на 
клиента

Ред на съобщенията и 
уведомяване при 
входящи съобщения. 

Възможности на Ringostat Messenger

Знайте от какъв източник е 
дошъл клиента, колко често е 

на вашия сайт и какви 
страници преглежда. 

Попадайте в потребностите 
на клиента и с това 

увеличавайте вероятността 
за продажба или upsell. 

Не пропускайте съобщения от 
клиенти и реагирайте на тях 
мигновено — вие ще 
получавате уведомление при 
входящо съобщение, даже ако 
вашия браузър или месинджър 
са затворени. 
Обработвайте съобщенията по 
ред - вие винаги ще виждате, 
колко съобщения очакват 
вашия отговор. 



Callback 
Форма за обратно обаждане

Използвайте бърз начин за комуникация с клиентите, който 
ще подаде данни за оставилия телефона си към Вашата 

система



Увеличете лоялността на клиентите
Мениджърът продажби се свързва с клиента в рамките на 30 сек. Получавате удивен от времето за реакция 
клиент.

Увеличете броя на заявките с до 50%
Окуражава нерешителните клиенти.

Callback чрез уеб сайта 
Мениджърът продажби получава повикване веднага щом клиент посети уебсайта и попълни формуляра с 
телефонния си номер. Ringostat автоматично свързва вашия служител с клиента.

Възможности 



30+ интеграции  
с известни услуги

Създайте единна екосистема 



Благодаря за вниманието

Ringostat предоставя безплатен 14-дневен тестов период  - 
без договор, ангажименти и условия

Цената за ползване на избраните инструменти на 
Ringostat за Вашия бизнес се изчислява прецизно 

предварително още на срещата преди тестовия период. 
Без неприятни изненади.

Печелите вие - печелим и ние!



Заявете среща онлайн или на живо
с Рингостат България на 0875 356 963

Безплатни 14 дни тестови период 
без договор и условия

Данни без аналог.
Резултати извън съмнение!


