MMP
MATERNA DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
MATERNA nabízí svým Partnerům moderní systém - MMP, pomocí kterého mohou jejich zákazníci hradit
různé služby bez hotovosti pomocí svého mobilního telefonu. Systém MMP ale nabízí i další možnosti.
Pro pohodlnou komunikaci s MMP je Partnerům k dispozici webové rozhraní PPW (Partner Portal Web). Zde je
možné přidávat, definovat a měnit služby systému, dále je možná pohodlná editace uživatelů MMP a toto
rozhraní také poskytuje různé typy datových výstupů.
Jako služba PPW, speciálně pro reklamní a marketingové agentury, byl navržen MC docházkový systém.
Ten využijí Partneři v merchandisingu, samplingu, promotion akcích a podobných aktivitách, kdy se jim
v terénu pohybují pracující zaměstnanci.

KLÍČOVÉ BENEFITY
 Jeden systém pro všechny zadané kampaně.
 Snadné a rychlé použití.
 Služby lze postupně do systému přidávat.
 Aktuální přehled o zaměstnancích v terénu a o
probíhajících kampaních.
 Datové výstupy pro další zpracování.
 Informační kanál pro zaměstnance.
 Nulové náklady pro zaměstnance – může použít
vlastní mobilní telefon – „prozvonění“ ho nic
nestojí.

JAK TO FUNGUJE V PRAXI
Reklamní agentura například pořádá promotion akci nějakého
výrobku. Její zaměstnanci navštěvují např. taneční kluby, kde
formou ochutnávky propagují daný výrobek. Když zaměstnanec
nastoupí do práce, ohlásí svůj příchod a po ukončení pracovní
činnosti, nahlásí odchod.
Tato akce je pomocí PPW zadána do systému a definována.
Zároveň systém eviduje telefonní čísla zaměstnanců, ze kterých
budou hlásit příchod/odchod.
Příchod i odchod nahlásí zaměstnanec prostřednictvím svého
mobilního telefonu prozvoněním přesně definovaných telefonních
čísel. Zaměstnanci mohou k tomuto účelu použít své soukromé
telefony. Nevznikají tak náklady za telekomunikační služby ani na
straně zaměstnance ani na straně Partnera.
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JAK TO FUNGUJE V PRAXI
Přehled definovaných služeb:

Z pohledu docházkového systému existují 2 typy zaměstnanců:
1/ anonymní zaměstnanec
– je v systému poprvé, systém mu založí anonymní účet,
– jeho osobní data budou doplněna a spárována dodatečně.
2/ předefinovaný zaměstnanec
– má ke svému jménu doplněno jméno a příjmení, pro systém není neznámý.
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JAK TO FUNGUJE V PRAXI
Zaměstnanec prostřednictvím svého mobilního telefonu hlásí příchod/ odchod prozvonění přesně definovaných
servisních telefonních čísel. Prozvonění je automaticky ukončeno ze strany systému. Všechna prozvonění se
ukládají do transakčního logu:

Výpisy jdou třídit dle uživatelských účtů, typu služby resp. jednotlivých reklamních akcí, zdrojového čísla, atd.
Portál je přístupný odkudkoliv, 24 hod. denně, všude, kde je internetové připojení. Lze ho tak využít i pro
přímou fyzickou kontrolu, zda jsou zaměstnanci skutečně na místě.
Data je možné exportovat pro další zpracování např. do
MS Excelu. Celý systém je velice flexibilní a je schopen
reagovat na specifické požadavky Partnera. Pro další
informace nás neváhejte kontaktovat.
MATERNA Communications a.s. je vedoucí nezávislý
poskytovatel telekomunikačních služeb. Nabízí široké
spektrum produktů – od mobilního obsahu, přes služby
přenosu zpráv, vlastního fixního SMS centra, služby
mobilního virtuálního operátora i specifické služby a
produkty šité na míru zákazníkům. Provozuje vlastní
technologii
a
spolupracuje
s telekomunikačními
operátory v ČR i ve světě.
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