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Kierownicy centrów kontaktów stoją dziś w obliczu takich samych 
wyzwań jak zawsze, od ograniczeń budżetowych i systemowych 
po kwestie związane z obsadą i zatrzymywaniem klientów. 
Zmienia się jedynie sposób reagowania na te wyzwania. 

W przeszłości podstawową kwestią było kontrolowanie kosztów. 
Ale dzisiaj centralne miejsce zajmują klienci, a kierownicy 
centrum kontaktów konsekwentnie przywiązują największą wagę  
do udostępniania im odpowiedniego środowiska. 

Ograniczenia niektórych obecnych systemów mogą znacząco 
pogorszyć wrażenia klienta, osłabiając konkurencyjność 
centrum kontaktów. Innowacyjni kierownicy centrów kontaktów 
w odpowiedzi opracowują aplikacje na smartfony i włączają do 
oferty kanały wideo. Dzięki temu mogą proaktywnie zaoferować 
lepszą obsługę przy użyciu mediów i kanałów, których 
nowocześni klienci naprawdę chcą używać.

Streszczenie
Ale droga do centrum kontaktów przyszłości z pewnością nie 
będzie prosta. Niektórzy kierownicy centrów kontaktów sądzą, że 
wdrożenie nowej technologii może zakłócić ich funkcjonowanie, 
a tym samym pogorszyć środowisko klienta. Inni mają 
wątpliwości, czy obecni dostawcy usług są w stanie sprostać 
potrzebom centrum kontaktów przyszłości. 

Gdyby mieli wybór, 65% zmieniłoby dostawcę i tylko 35% 
dodałoby nowe funkcjonalności z oferty obecnego dostawcy. 
Kierownicy centrum kontaktów potrzebują prostych, elastycznych 
rozwiązań zapewniających klientom lepszą łączność z centrum 
kontaktów. Teraz od dostawców zależy, czy znajdą sposoby na 
udostępnienie tych rozwiązań szybko i w ramach budżetu.  

Jak ujawniono w raporcie, zasadniczym elementem centrum 
kontaktów przyszłości będzie efektywna technologia.
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W grudniu 2013 r. czytelników magazynu „Call Centre 
Helper” zaproszono do wspólnego określenia, jak mogłoby 
wyglądać centrum kontaktów przyszłości. 175 specjalistów 
zajmujących się centrami kontaktów poświęciło czas na 
szczegółowe przedstawienie swoich poglądów i opinii. 

Z radością prezentujemy Państwu niniejsze podsumowanie.

Ankieta, połączona z wcześniejszym badaniem 
przeprowadzonym we współpracy z organizacją Customer 
Contact Association, przekazuje ciekawe informacje na temat 
złożonych wzorców zmian, czynników zmian i elementów 
utrudniających ich wprowadzanie. Wszystko to stawia 
wyzwania przed kierownikami dążącymi do zwiększenia 
wydajności centrum kontaktów. 

Szczegóły badań CCA i inne użyteczne zasoby można znaleźć 
pod adresem www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

http://www.cisco.co.uk/contactcentresolutions


Połączone ścieżki klientów



Jako redaktor magazynu „Call Centre Helper” stale pozostaję 
w kontakcie z branżą centrum kontaktów. Dlatego cieszę się, że 
niektóre obszary, którymi ostatnio się zajmowałem, zostały uznane 
za ważne przez respondentów ankiety „Centrum kontaktów 
przyszłości”. Chodzi zwłaszcza o zwiększającą się potrzebę 
związaną z jednym widokiem klienta, rozwój samoobsługi przez 
Internet oraz pojawienie się technologii wideo. 

Uzyskanie jednego widoku klienta jest ważniejsze niż 
kiedykolwiek.

Jak pokazują wyniki raportu, wciąż borykamy się z problemami 
związanymi z pulpitem agentów oraz potrzebą oferowania 
jednego rozwiązania obejmującego wszystkie interakcje we 
wszystkich mediach. Dzieje się tak niestety od 10 lat, dlatego 
wciąż może minąć trochę czasu, zanim prawdziwy jeden 
widok klienta stanie się rzeczywistością. 

Jednak osiągnięcie tego celu nigdy nie było równie ważne, 
ponieważ obecnie żyjemy w świecie, w którym 7 na 10 osób 
posiada smartfony. Oznacza to, że przeciętny klient ma 
w zasięgu opuszka palca serwisy Twitter i Facebook, pocztę 
e-mail, czat internetowy oraz (o czym nie wolno zapominać) 
telefon. 

Połączone ścieżki klientów

Jonty Pearce, redaktor magazynu „Call Centre Helper”

Samoobsługa w Internecie pozwoli agentom skupić się na 
bardziej skomplikowanych zapytaniach.

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój samoobsługi w Internecie, 
ponieważ prawdopodobnie zmieni ona rolę agenta centrum kontaktów 
w nadchodzących latach. 

Jak wynika z badania, 80% respondentów umieściło samoobsługę 
na liście rzeczy do wykonania w dziedzinie operacji w następnych 
dwóch latach. A zatem prawdopodobnie będziemy świadkami 
zasadniczej zmiany w branży, ponieważ klienci zaczną rozwiązywać 
proste problemy samodzielnie, a do centrum kontaktów zwracać 
się tylko ze złożonymi sprawami. 

Warto wreszcie wspomnieć o ekscytującym nowym kanale — wideo.

To zaskakujące, że pięć lat temu skreśliliśmy wideo z listy 
potencjalnych kanałów, a obecnie zaczyna się ono upowszechniać 
w sposób, jakiego wcześniej nikt sobie nie wyobrażał. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich badań związanych 
z centrami kontaktów, cieszę się, że mogę zajrzeć za ich kulisy, 
aby wyjaśnić niektóre aspekty tej ciągle zmieniającej się branży. 
Z niniejszej ankiety wyraźnie wynika, że przed centrami kontaktów 
roztaczają się ekscytujące perspektywy i że kierownicy centrów 
kontaktów są gotowi do rozpoczęcia tej transformacji.



Pytanie 1 

Priorytety centrum 
kontaktów
Poprosiliśmy 175 kierowników centrów kontaktów 
o porównanie serii celów strategicznych, aby poznać 
prawdopodobne zmiany priorytetów w ciągu następnych 
dwóch lat.

Priorytetem pozostaje „środowisko klientów” — 54% 
respondentów uznaje to za kluczowy element centrum 
kontaktów.

Szczególnie ciekawy jest kontrast między priorytetami 
„środowisko klientów” i „redukcja kosztów”. 

Tylko 23% respondentów uznało tę drugą kwestię za 
kluczową. W ostatnich latach priorytetem były budżety 
i koszty, ale nasze badanie wskazuje na zdecydowane 
odejście od przywiązywania wagi głównie do kontroli kosztów 
na rzecz zarządzania środowiskiem klientów.

Najważniejszym priorytetem jest 
środowisko klientów.
Na drugim miejscu plasuje się zwiększenie efektywności.

Poprawa 
środowiska

54%

Redukcja  
kosztów

Zwiększenie 
efektywności

Nowe  
kanały

Integracja 
zaplecza

Odsetek respondentów, dla których te 
priorytety „stają się kluczowe”. 

32%

26%
23%

13%



Utrata klientów

Liczebność agentów

Pytanie 2 

Naciski i zagrożenia
Poprosiliśmy respondentów o przeanalizowanie pięciu 
czynników i wskazanie tych, które będą miały największy 
wpływ na ich zdolność do reagowania na zmiany priorytetów 
określonych w pytaniu 1.

Respondenci uznali, że prawdopodobnie wpłyną na to 
wszystkie czynniki, ale najwięcej obaw budzą „ograniczenia 
stosowanej technologii”.

Może to wynikać z niedostatecznych inwestycji w ostatnich 
latach i sugeruje, że centrom kontaktów nie udaje się 
dotrzymywać kroku najnowszym postępom technologii lub że 
obecna platforma centrum kontaktów przestała wystarczać. 

Co ciekawe, „poziomy umiejętności agentów” budzą obawy 
60% respondentów. 

Dzięki samoobsłudze i innym strategiom unikania połączeń 
proste problemy są rozwiązywane poza centrum kontaktów, 
a agenci mogą zajmować się tylko złożonymi kwestiami. 
Ma to konsekwencje zarówno dla szkoleń agentów, jak 
i rozwiązywania problemów przy pierwszym kontakcie.

Podstawowym powodem do obaw są 
ograniczenia technologii.
Na kolejnych miejscach plasują się cięcia budżetowe 
i poziomy umiejętności agentów.

Ograniczenia technologii

Cięcia budżetowe

Poziomy umiejętności 
agentów

Odsetek respondentów, 
dla których te naciski 
i zagrożenia są 
„powodem do obaw”. 

69%

63%

60%

59%

54%



Pytanie 3 

Zmiany operacyjne
Kierownikom centrów kontaktów przedstawiono listę 
10 zmian operacyjnych i poproszono o określenie, które 
prawdopodobnie zostaną wdrożone w ich centrum kontaktów 
w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Ponad 80% respondentów uwzględniło w planie działania 
„samoobsługę”, co wskazuje na koncentrację na kwestii 
unikania połączeń i zmniejszenia obciążenia agentów, aby 
mogli się zająć bardziej złożonymi zapytaniami. 

Ponad trzy czwarte respondentów za priorytet w następnych 
dwóch latach uznało „udoskonalenia dotyczące pulpitów 
agentów, zarządzania jakością i optymalizacji personelu”.

Odzwierciedla to branżowy trend na rzecz przenoszenia 
prostych operacji do kanałów samoobsługi oraz zapewniania 
agentom narzędzi i szkoleń niezbędnych do oferowania 
doskonałej obsługi coraz bardziej skomplikowanych 
problemów.

Obserwacje te są zbieżne z „naciskami i zagrożeniami” 
wskazanymi w pytaniu 2, kiedy to kierownicy centrów kontaktów 
wyrażali obawy dotyczące „poziomów umiejętności agentów”.

Samoobsługa plasuje się wysoko na 
liście planowanych działań.
Uwzględnia się na niej także udoskonalenie pulpitu agenta 
i optymalizację siły roboczej.

81%

77%

76%

67%

57%

56%

46%

38%

36%

31%

Rozszerzenie samoobsługi

Udoskonalenie pulpitu agentów i tworzenie 
jednego widoku klienta

Łączenie agentów w wielu kanałach

Udoskonalenie zarządzania jakością  
i optymalizacji personelu

Wykorzystanie głosu w analizach dotyczących 
klientów

Udoskonalenie obsługi kolejek i przekierowywania 
przy użyciu funkcji głosowych

Zapewnienie zgodności PCI

Udoskonalenie zarządzania kampaniami 
wychodzącymi

Wirtualizacja centrów kontaktów

Poprawa zdolności do przekazywania połączeń 
do oddziałów, na zaplecze i do specjalistów



Pytanie 4 

Nowe kanały 
Aby zyskać wgląd w prawdopodobny wpływ nowych kanałów 
na operacje centrów kontaktów, przedstawiliśmy respondentom 
listę kanałów i zapytaliśmy, które zostały już wdrożone i które 
prawdopodobnie będą wprowadzone w ciągu następnych dwóch lat.

W najbliższej przyszłości istotną rolę odegrają zapewne „aplikacje 
na smartfony”. Obecnie wykorzystuje się je w mniej niż 20% 
centrów kontaktów, ale 63% planuje wprowadzić je w następnych 
dwóch latach. 

Można to częściowo wyjaśnić faktem, że w ponad 40% centrów 
kontaktów wykorzystuje się już „czat internetowy” i „media 
społecznościowe”. 

Nie ulega wątpliwości, że „aplikacje na smartfony” zapewniają 
dodatkowe korzyści w zakresie unikania połączeń, ponieważ 
pozwalają na automatyzację interakcji poprzez samoobsługę, 
a ponadto umożliwiają bezpieczną identyfikację i weryfikację 
użytkowników urządzeń mobilnych. A zatem nie jest zaskakujące, 
że większość respondentów planuje szerzej wykorzystywać 
w przyszłości „aplikacje na smartfony”.

Można przypuszczać, że „wideo” stanie się pełnoprawnym kanałem 
w centrach kontaktów szybciej niż oczekiwaliśmy. Mimo że tylko 
5% respondentów poinformowało, że już z niego korzysta, 40% 
przewiduje wdrożenie „wideo” w ciągu kolejnych dwóch lat.

Aplikacje na smartfony będą
ważnym nowym kanałem.
Nie możemy sobie także pozwolić na ignorowanie wideo.

Już wdrożone Następne dwa lata

Aplikacje na smartfony 19% 63%

Czat internetowy 42% 52%

Media społecznościowe 44% 47%

Wideo 5% 40%



Pytanie 5 

Nieograniczone budżety 
Daliśmy respondentom możliwość ułożenia listy priorytetów 
przy nieograniczonym budżecie, prosząc o określenie, jak 
wydaliby dostępne środki, gdyby przytrafił im się „biznesowy 
odpowiednik wygranej na loterii”.

Wyniki były zaskakujące. Na pierwszych miejscach 
zdecydowanie uplasowały się „nowe pulpity agentów” 
i „całkowite odświeżenie technologii”, a pozostałe odpowiedzi 
znalazły się daleko w tyle.

Warto inwestować w nowe pulpity agentów 
i pełne odświeżenie technologii.
Inne priorytety inwestycyjne uplasowały się daleko w tyle.

Nowy pulpit agenta

Pełne odświeżenie technologii

Rekrutacja

Analizy na podstawie głosu klienta

Aplikacje na smartfony

Zarządzanie mediami społecznościowymi

Wideo w centrum kontaktów



Wyzwanie stojące przez 
dostawcami rozwiązań dla 
centrów kontaktów



Ponieważ jesteśmy jednym z czołowych światowych dostawców 
technologii i aplikacji dla centrów kontaktów, ankieta „Centrum 
kontaktów przyszłości” daje nam doskonałą szansę na poznanie 
poglądów kierowników centrów kontaktów — ich priorytetów 
i oczekiwań wobec dostawców centrów kontaktów, takich jak Cisco.

Wyniki badania są bardzo pouczające. Z części 1, „Połączone 
ścieżki klientów”, wyraźnie wynika, że stoimy w obliczu kolejnego 
etapu transformacji centrum kontaktów. Będzie on cechować 
się rzeczywistym skupieniem na zmniejszeniu wysiłków klientów 
poprzez stworzenie połączonych ścieżek klientów w znacznie 
szerszej gamie kanałów interakcji.

W części 2 zapytaliśmy kierowników centrów kontaktów, czego 
oczekują od technologii centrum kontaktów. Wyniki wskazują na 
dwa powtarzające się motywy.

Kierownicy centrów kontaktów potrzebują większej elastyczności, 
chcą mieć możliwość dostosowywania środowiska centrum 
kontaktów przy użyciu aplikacji łatwych w modyfikacji 
i zarządzaniu dla zespołu centrum kontaktów. Po drugie, zgodnie 
z trendem polegającym na większej koncentracji na środowisku 
klientów i połączonych ścieżkach klientów, chcą ułatwić klientom 
nawiązywanie kontaktu.

Jak wskazują wyniki badania, kierownicy centrum kontaktów 
mają poczucie, że obecnie stosowane platformy i aplikacje 
nie spełniają ich wymagań. Tylko jedna trzecia respondentów 
stwierdziła, że aby uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności, 
uaktualniłaby istniejącą platformę. Pozostali przeprowadziliby 
pełną analizę rynku i prawdopodobnie przenieśliby się na nową 
platformę (wdrożoną w siedzibie lub w chmurze).

Podobnie jak Jonty, jestem podekscytowany wynikami 
badania. Wyraźnie pokazuje ono, że koncentracja na zmianie 
transformacyjnej pozwoli nam lepiej spełniać oczekiwania 
klientów i realizować potrzebę związaną z bezproblemowymi, 
kompleksowymi kontaktami z obsługą klienta.

Wyzwanie stojące przez dostawcami rozwiązań dla centrów kontaktów

Brian Atkinson, kierownik ds. współpracy z klientami Wielka Brytania i Irlandia, Cisco



Pytanie 6 

Uaktualnić czy zastąpić?
Chcielibyśmy dowiedzieć się, w jakim zakresie zdaniem 
respondentów obecne platformy zaspokajają ich potrzeby. 
Dlatego daliśmy kierownikom centrów kontaktów prosty 
wybór: „uaktualnić” czy „zastąpić”? 

Tylko jedna trzecia kierowników centrów kontaktów stwierdziła, 
że aby uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności, optowałaby 
za uaktualnieniem obecnej platformy.

Większość (65%) poszukałaby alternatywnych rozwiązań, 
z tego 21% preferowałaby rozwiązanie bazujące na chmurze.

Odpowiedzi na to pytanie korespondują z odpowiedziami 
na wcześniejsze pytanie dotyczące „loterii”, kiedy to na 
pierwszym miejscu znalazło się „pełne odświeżenie technologii”. 
W połączeniu odpowiedzi te wskazują, że tradycyjnym 
dostawcom rozwiązań dla centrów kontaktów nie udaje się 
realizować zmieniających potrzeb centrów kontaktów. 

Tylko jedna trzecia kierowników 
uaktualniłaby istniejący system.
Pozostali poszukają alternatywy, wielu rozważy 
rozwiązanie bazujące na chmurze.

Uaktualnić
czy 

zastąpić?
Uaktualnić 

35%
Zastąpić

65%



Pytanie 7
Charakterystyka 
rozwiązania
Porównania rozwiązań dla centrów kontaktów zbyt często 
koncentrują się na funkcjach i funkcjonalności. Aby 
w większym stopniu skoncentrować się na użyteczności, 
poprosiliśmy respondentów o przeanalizowanie serii cech 
rozwiązania i określenie, czego oczekują od rozwiązań dla 
centrów kontaktów. 

Najistotniejszą cechą, którą 47% respondentów uznało 
za bardzo ważną, było „łatwe w zarządzaniu dla zespołu 
centrum kontaktów”.

Badanie jasno wskazuje, że respondenci cenią elastyczność. 
Kierownicy centrów kontaktów muszą mieć możliwość 
samodzielnego dokonywania zmian konfiguracji oraz 
błyskawicznego skalowania liczby agentów i funkcjonalności 
systemów zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem.

Jeśli w zakresie tego rodzaju rutynowych zmian trzeba 
polegać na personelu IT lub dostawcy zewnętrznym, 
ogranicza to zdolność centrum kontaktów do reagowania na 
zmieniające się zachowania klientów.

Kierownicy centrów kontaktów chcą 
elastyczności.
Platformy, która jest łatwa w zarządzaniu i modyfikacji.

Łatwość  
zarządzania przez 
zespół centrum 

kontaktów

Łatwość  
elastycznego 

dostosowywania 
liczby agentów

Łatwość 
elastycznego 

dostosowywania 
funkcjonalności

Integracja 
z aplikacjami dla 

centrów kontaktów 
innych producentów

Szybki cykl 
wdrożenia

47%

34%
31%

24% 23%

Odsetek respondentów, 
dla których te cechy są 
„bardzo ważne”.



Rozdział 8 

Na czym polega
„prostota”
W przeszłości technologia centrów kontaktów była 
zarezerwowana wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw 
z bogatymi zasobami IT, ale obecnie staje się dostępna dla 
znacznie szerszego zakresu organizacji. Wymusza to na 
dostawcach rozwiązań dla centrów kontaktów upraszczanie 
rozwiązań. 

Poprosiliśmy kierowników centrów kontaktów o określenie, 
na czym polega „prostota”, i porównanie priorytetów, takich 
jak wdrożenie, stosowanie przez użytkowników i wartości dla 
klientów. 

Wyniki jasno wskazują, że dostawcy rozwiązań dla centrów 
kontaktów muszą zapewnić, by ich rozwiązania „ułatwiały 
klientom kontakt z centrum kontaktów”.

„Prostota” ułatwia klientom kontakt 
z centrum kontaktów.
Nowe rozwiązania dla centrów kontaktów muszą to zapewnić.

Bardzo ważne Ważne
Pożądane, ale 
niekonieczne

Nieważne

Ułatwienie klientom 

kontaktu z centrum 

kontaktów

73% 23% 4% 0%

Łatwa w obsłudze 

technologia, 

wyższy wskaźnik 

wykorzystywania przez 

użytkowników

48% 44% 7% 1%

Łatwość wdrażania 

aplikacji
40% 50% 8% 2%



Pytanie 9 

Idealny dostawca  
rozwiązania
Poprosiliśmy kierowników centrów kontaktów o określenie, 
co jest ważne podczas dokonywania wyboru dostawcy 
rozwiązań dla centrum kontaktów.

65% respondentów uznało za bardzo ważną „wiedzę na 
temat centrów kontaktów”, a tuż za nią (63%) uplasowały się 
„szybkie reakcje”.

Warto przeanalizować te odpowiedzi w połączeniu 
z pytaniem „Uaktualnić czy zastąpić?”, kiedy to 65% 
respondentów zadeklarowało gotowość do analizy rynku 
pod kątem alternatywnych dostawców. Kierownicy centrów 
kontaktów chcą wiedzy i szybkich reakcji, ale wydaje się, że 
tradycyjni dostawcy rozwiązań dla centrów kontaktów nie 
spełniają tych podstawowych wymagań. 

Kluczem jest wiedza na temat centrów 
kontaktów.
Na jakiej podstawie dokonuje się wyboru dostawcy 
rozwiązania dla centrum kontaktów.

Wiedza na temat centrum 
kontaktów

Szybkość reakcji

Duża/bezpieczna organizacja

Cena

Inwestycje w badania i rozwój

Ugruntowana baza klientów

65%

63%

46%

26%

23%

23%

Odsetek 
respondentów, dla 
których te kryteria są  
„bardzo ważne”.



Pytanie 10 

Zagrożenia związane 
z nową technologią
Na koniec zapytaliśmy kierowników centrów kontaktów 
o czynniki ryzyka podczas wdrażania nowej technologii.

Najczęściej wskazywano na „negatywny wpływ na 
środowisko klientów”. 

Widzieliśmy w pytaniu 1, że najważniejszym priorytetem 
w przypadku centrum kontaktów jest „środowisko klientów”. 
Ponieważ wdrożenie nowej technologii może stwarzać 
zagrożenie pod tym względem, dostawcy rozwiązań muszą 
poznać konkretne wymagania danego centrum kontaktów. 

Bez tego rodzaju wiedzy nie są oni w stanie wdrożyć 
rozwiązań umożliwiających kierownikom centrów kontaktów 
zapewnianie bezproblemowych, kompleksowych kontaktów 
z obsługą klienta.

Negatywny wpływ  
na środowisko klientów
I brak możliwości spełniania oczekiwań

Potencjalnie 
negatywny wpływ 

na środowisko 
klientów.

Niezdolność do 
zaspokajania 
oczekiwań

Brak 
zaangażowania  

personelu IT

Niezdolność do 
uzyskania zwrotu 

z inwestycji

Dyrektorom 
brakuje czasu 
do zarządzania 

dużym/złożonym 
projektem

Przyjęcie 
przez 

użytkowników

57%
52%

34%

27%
23%

18%

Odsetek respondentów, 
którzy uznają to za 
„duże zagrożenie”.



Centrum kontaktów przyszłości 
zaczyna się dziś wraz z rozwiązaniami 
do współpracy Cisco

Proste
Klienci chcą łatwo łączyć się z centrum kontaktów i od razu 
nawiązywać kontakt z właściwą osobą. Centra kontaktów 
chcą jednego, znajomego i intuicyjnego systemu do obsługi 
wszelkiego rodzaju interakcji z klientami. Personel IT chce 
jednej infrastruktury obejmującej całe przedsiębiorstwo 

i uwzględniającej wszystkie potrzeby centrum kontaktów.

Elastyczne
Klienci chcą elastyczności łączenia się z centrum kontaktów 
przy użyciu dowolnej metody, która okaże się dla nich 
wygodna w danym momencie. Centra kontaktów potrzebują 
zdolności do zwiększania efektywności i elastyczności, 
aby błyskawicznie reagować na zmieniające się potrzeby, 
zachowania i oczekiwania klientów. Personel IT potrzebuje 
elastyczności pozwalającej na szybkie wdrażanie rozwiązań 
w wybrany sposób — w siedzibie lub w chmurze.

Połączone
Klienci chcą spójnego środowiska we wszystkich interakcjach 
i wszystkich mediach. Organizacje chcą udostępniać spójne 
środowisko marki we wszystkich punktach kontaktu klienta — 
zarówno w centrum kontaktów, jak i poza nim. Personel IT chce 
jednej architektury do współpracy w całej organizacji, która jest 
łatwa do wdrożenia, zarządzania i skalowania.

Firmy na całym świecie wykorzystują rozwiązania dla centrów kontaktów Cisco, aby 
udoskonalać centra kontaktów i wydajność finansową. W latach 2012 i 2013 firma Cisco 
została sklasyfikowana na pierwszym miejscu pod względem „zdolności do realizacji” w badaniu 
Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym infrastruktury centrum kontaktów. Oznacza to, że 
Cisco jest inteligentnym i bezpiecznym wyborem dla centrum kontaktów w firmach.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat rozwiązań Cisco dla centrów 
kontaktów można znaleźć na stronie:  
www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

http://www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

