
W 2013 r. 66% 
konsumentów na świecie 
zmieniło markę lub firmę 
z powodu słabej obsługi 
klienta. Około 82% z nich 
stwierdziło, że marka mogła 
podjąć jakieś działania, aby 
ich zatrzymać.

  — Globalne badanie postaw 
konsumentów, Accenture, listopad 2013

1. Mobilność
Urządzenia mobilne dają konsumentom 

swobodę wykonywania połączeń podczas 

oczekiwania w korku lub rozmawiania na 

czacie z pracownikiem centrum kontaktów 

w wolnej chwili przed spotkaniem. W efekcie 

firmy muszą wdrożyć strategie mobilne 

umożliwiające interakcje z konsumentami 

w dowolnym miejscu i czasie oraz na każdym 

urządzeniu.

Kontaktując się z firmami za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, klienci chcą 

szybkiej reakcji.

42%
oczekuje odpowiedzi 

w ciągu 60 minut.
— „Czy oczekiwania klientów wobec obsługi klienta w mediach 

społecznościowych są realistyczne?” Jay Baer, The Social 
Habit, 4 X 2012 r.

2. Wielokanałowość
Jak można się domyślić, określenie to odnosi się do obsługi 

wszystkich kanałów: integracji komunikacji głosowej, wideo 

i przez WWW, monitorowania mediów społecznościowych 

oraz dostępu do ekspertów na żądanie. Klienci oczekują, 

że firmy będą łączyć ich interakcje w przypadku zmiany 

kanałów, co zapewni im ciągłe i spójne środowisko 

kontaktów wysokiej jakości niezależnie od czasu i miejsca 

nawiązywania interakcji z organizacją. 

Najważniejsze 
zalety 
wielokanałowości:
• Mniejszy wysiłek klienta podczas 

kontaktowania się z firmami i organizacjami

• Zachowanie kontekstu i danych mimo zmiany 
kanału obsługi

• Spersonalizowane ścieżki kontaktu klientów

90% konsumentów, którzy zaczęli kupować produkt przy 
użyciu telefonu komórkowego, przerzuciło się na laptop

— „Zdaniem dyrektora ds. reklamy Google Display Neala Mohana  
koncepcja »mobile-first« jest już nieaktualna”, Forbes, 27 II 2014 r.

3. Chmura
Cisco wciąż intensywnie inwestuje w chmurę. 

Dzięki centrum kontaktów w chmurze firmy 

mogą błyskawicznie udostępniać usługi, łatwo 

dostosowywać wielkość, maksymalizować 

wykorzystanie zasobów oraz dodawać najnowsze 

uaktualnienia i funkcjonalności rozwiązań. 

Technologia chmury przynosi korzyści wszystkim 

centrom kontaktów, niezależnie od tego, czy 

pracuje w nich 10 czy kilka tysięcy agentów.

„Przetwarzanie w chmurze... 
powoduje ewolucyjną zmianę 
w dziedzinie udostępniania, która 
w zasadniczy sposób zmienia 
zarówno model wdrożenia, jak 
i wartość biznesową IT. Ci, którzy 
to zrozumieją i zaakceptują 
różnice, mają szanse najwięcej 
na tym skorzystać”.

– James Staten,
główny analityk, Forrester Research

4. Wideo
Wideo i współpraca dotycząca treści rozwijają 

się coraz szybciej jako kanał środowiska klientów 

mobilnych. Klienci mogą nawiązywać wirtualne 

kontakty z agentami i współpracować z nimi 

z poziomu witryny internetowej firmy lub aplikacji 

na telefonach — wystarczy nacisnąć przycisk. 

Zdecydowanie poprawia to wrażenia klientów 

i ułatwia realizowanie złożonych operacji.

Trzy sposoby wykorzystania 
technologii wideo:
urządzenia mobilne, witryna internetowa 
i oddział.

5. Całościowe 
środowisko klienta
Skupiając się na całościowym środowisku klienta, 

można lepiej go poznać, podejmować proaktywne 

działania oraz zapewniać wyjątkową obsługę klienta 

w każdym punkcie kontaktu w całym spektrum interakcji.

Łączność
• Interakcje z klientem w różnych kanałach

• Spersonalizowana i skuteczna pomoc

• Wyższa lojalność, większe korzyści i powtarzalne wydatki

Zaangażowanie
• Bezproblemowe środowisko

• Wyższa wydajność

• Spójne rezultaty

Optymalizacja
• Zmniejszenie złożoności dzięki pojedynczej platformie

• Prostsza integracja i niższe całkowite koszty posiadania

• Prostsza konfiguracja administratorów

5 najważniejszych 
trendów 
zmieniających 
obsługę klienta
Obecnie obsługa klienta to coś znacznie 

więcej niż zwykła rozmowa telefoniczna. 

Współcześni klienci wymagają obsługi przez 

cały czas, w każdej lokalizacji i na dowolnym 

urządzeniu. Wczorajsze rozwiązania już nie 

wystarczają. Oto pięć ważnych trendów 

nowoczesnej obsługi klienta.
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