
CallCentreHelper.com ile ilgili bir anket

Anket Raporu

Geleceğin  
Çağrı Merkezi



Çağrı merkezi yöneticileri, bütçe sıkıntılarından ve sistem 
kısıtlamalarından tutun personel alımına ve müşteriyi elde tutmaya 
kadar, her zaman yaşadıkları aynı sorunlarla bugün yüz yüze 
gelmektedir. Bununla birlikte değişen şey, onların bu zorluklara 
nasıl tepki verdikleridir. 

Maliyetleri kontrol altında tutmak hep esas sorun olmuştur. Ancak 
günümüzde, müşteri tam merkezde yer alıyor ve çağrı merkezi 
yöneticileri sürekli olarak müşteri deneyiminin her şeyin üzerinde 
olduğunu öne sürüyorlar. 

Bazı mevcut sistemlerin kısıtlamaları, rekabet için çağrı merkezini 
mücadele etmek durumunda bırakarak müşteri deneyimini 
önemli ölçüde zayıflatabilir. Yenilikçi çağrı merkezi yöneticileri, 
akıllı telefon uygulamaları geliştirerek ve verdikleri hizmetlere 
video kanallarını entegre ederek yanıt vermişlerdir. Bunu yapmak, 
medya ve kanallar üzerinden proaktif olarak, modern tüketicilerin 
gerçekten kullanmak istedikleri daha iyi hizmeti sunabilecekleri 
anlamına geliyor.

Yönetici Özeti
Ancak, geleceğin çağrı merkezine giden yol bu kadar 
açık olmayacaktır. Bazı çağrı merkezi yöneticileri, yeni 
teknolojileri kurmanın lüzumsuz karmaşayı ve dolayısıyla 
müşteri deneyiminden uzaklaşmayı beraberinde getireceğine 
inanmaktadırlar; diğerleri ise mevcut çözüm sağlayıcılarının, 
geleceğin çağrı merkezi ihtiyaçlarını karşılama becerisine 
şüpheyle yaklaşmaktadır. 

Seçmesi istendiğinde, yüzde 65'i tedarikçiyi değiştirebileceğini 
ve yalnızca yüzde 35'i mevcut sağlayıcılarından gelen yeni 
özellikleri ve işlevleri ekleyebileceğini belirtmiştir. Çağrı merkezi 
yöneticilerinin müşterileri çağrı merkezi ile daha iyi bağlantı 
kurmalarını sağlayan sade ve çevik çözümlere ihtiyaç duyuyorlar; 
artık söz konusu çözümleri hızlı ve bütçeye uygun biçimde 
sunmanın yollarını bulmak tedarikçilere kalmıştır. 

Raporumuzun ortaya koyduğu gibi, geleceğin çağrı merkezini 
biçimlendirecek şey, yenilikçi düşünce ve verimli teknolojinin bu 
birleşimidir.



İçindekiler

Bölüm 1:  
Bağlantılı Müşteri Yolculukları
Önsözü yazan Jonty Pearce, 
Editör Çağrı Merkezi Yardımcısı

1 - Çağrı Merkezi Öncelikleri

2 - Baskılar ve Riskler

3 - Operasyonel Değişikliler

4 - Yeni Kanallar

5 - Sınırsız Bütçeler

6 - Yükseltme mi yoksa Değiştirme mi?

7 - Çözüm Özellikleri

8 - “Basit” Neye Benzer?

9 - İdeal Çözüm Sağlayıcı

10 - Yeni Teknolojiyle İlişkili Riskler

Bölüm 2:  
Çağrı Merkezi Çözüm Sağlayıcılarının 
Karşılaştığı Zorluklar
Önsözü yazan Brian Atkinson,  
Cisco İngiltere ve İrlanda Müşteri  
İşbirliği Başkanı

Aralık 2013'te, Call Centre Helper okuyucuları, yarının çağrı 
merkezinin neye benzeyebileceğini belirlenmesine yönelik 
fikirlerini paylaşmak üzere davet edildi. Yüz yetmiş beş Çağrı 
Merkezi Uzmanı görüşlerini ve fikirlerini ayrıntılarıyla açıklamak 
için zaman ayırdılar. 

Bu özeti sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Müşteri İletişimleri Derneği (Customer Contact Association) 
ile beraber yürütülen daha eski bir çalışma ile bir araya 
getirilen bu anket; değişimin karmaşık modelleri, çağrı 
merkezi performansını artırmak için yanıp tutuşurken işletme 
yöneticilerine meydan okuyan değişim tetikleyicileri ve 
engelleri konusunda değerli fikirler sunmaktadır. 

CCA araştırmasının tüm detaylarını ve diğer yararlı kaynakları 
www.cisco.co.uk/contactcentresolutions sayfasından 
bulabilirsiniz

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


Bağlantılı Müşteri Yolculukları



Call Centre Helper Editörü olarak görevim icabı, çağrı merkezi 
sektörüyle sürekli olarak iletişim halindeyim. Bu nedenle son 
zamanlarda üstünde durduğum alanların bazılarının 'Geleceğin 
Çağrı Merkezi’ anketinin bulgularının en başında olmasından 
memnuniyet duyuyorum. Özellikle de, müşteri için tek bir 
görünüm oluşturma, web self servisinin geliştirilmesi ve videonun 
ortaya çıkması konusunda sürekli artan ihtiyacın en başta olması. 

Müşteri için tek bir görünüm oluşturmayı başarmak her 
zamankinden daha önemlidir.

Rapor bulguları, temsilcinin masaüstünde ve tüm medyalar 
arasında tüm etkileşimleri yakalayabilen tek bir çözüm sağlama 
konusunda halen süren bir mücadele olduğunu göstermektedir. 
Maalesef, son 10 yıldır durum budur, bu nedenle gerçek 
anlamada müşteri için tek bir görünüm oluşturulması için halen 
biraz zamana ihtiyaç vardır. 

Yine de bunu başarmak hiç bu kadar önemli olmadı, çünkü şu 
anda 10 kişiden 7'sinin akıllı telefona sahip olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. Bu, ortalama müşterinin avuçları arasında Twitter, 
Facebook, E-posta, web sohbeti ve (unutmadan) telefonu olduğu 
anlamına gelir. 

Bağlantılı Müşteri Yolculukları

Jonty Pearce, Editör, Çağrı Merkezi Yardımcısı

Web self servisi, temsilcilerim daha karmaşık sorunlara 
odaklanmasına olanak verecektir.

Bir çağrı merkezi temsilcisinin rolünün gelecek yıllarda yeniden 
tanımlanması muhtemel olduğu için web self servisinin 
geliştirilmesi özellikle ilginç hale gelmiştir. 

Rapor bulguları, yanıt verenlerin %80'inin, önümüzdeki iki yıl 
içinde işletmeyle ilgili yapılacaklar listesine self servisi eklediklerini 
göstermiştir. Bu nedenle, müşteriler basit sorunları kendi 
başlarına çözmeye başladıkça ve çağrı merkezine yalnızca 
karmaşık sorunlarını bildirmeye başladıkça sektörde büyük bir 
değişime tanıklık edeceğimiz muhtemeldir. 

Video, nihayetinde heyecan verici yeni bir kanaldır.

Beş yıl önce ortaya çıkan bir kanal olarak videonun işe 
yaramadığını düşünmemiz çok şaşırtıcıdır, oysa şimdi hiç hayal 
edemediğimiz biçimde yükselişe geçmeye başlamıştır. 

Tüm çağrı merkezi bazlı araştırmalarda olduğu gibi, çağrı 
merkezi sektörünün sürekli değişen dünyasına biraz netlik 
sağlama çabalarının ardında olmaktan mutluyum. Bu anket, 
çağrı merkezleri için heyecan verici zamanlar olduğunu ve 
çağrı merkezi yöneticilerinin bu dönüşüme girişmeye hazır 
bulunduğunu açıkça göstermektedir.



S.1 

Çağrı Merkezi 
Öncelikleri
175 çağrı merkezi yöneticisinden bir dizi stratejik hedefi, 
önümüzdeki iki yılda değişme ihtimallerini önceliklerine göre 
anlayabileceğimiz şekilde karşılaştırmalarını istedik.

Yanıt verenlerin kendi çağrı merkezlerinde çok önemli hale 
gelmeye başladığını bildiren %54'ü ile, “Müşteri Deneyimi” en 
başı çekmektedir.

Burada en ilginç olan ise, “Müşteri Deneyimi” ve “Maliyet 
Azaltma” öncelikleri arasında zıtlık olmasıdır. 

Yanıt verenlerin yalnızca %23'ü, “Maliyet Azaltma”nın çok 
önemli hale geldiğini belirtmiştir. Son yıllarda bütçe ve maliyet 
yüksek bir öncelik olsa da, anketimiz müşteri deneyimi 
yönetimi lehindeki tamamen maliyet kontrolü anlayışından 
kayda değer biçimde uzaklaşıldığını göstermiştir.

Müşteri Deneyimi En Yüksek Önceliktir
Verimliliği de geliştirirken

Deneyimi 
İyileştirme

%54

Maliyetleri  
Azaltma

Verimliliği 
Artırma

Yeni  
Kanallar

Arka Ofisi 
Entegre Etme

Yanıt verenler arasında bu öncelikler 
için “çok önemli” diyenlerin yüzdesi 

%32

%26
%23

%13



Müşteri Kaybı

Aracıdaki Bordrolu Çalışan Sayısı
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Baskılar ve Riskler
Yanıt verenlerden, etkileyen beş faktörü, Soru 1'de 
tanımlanan değişikliklere önceliklerine göre yanıt verme 
becerilerini hangilerinin en çok etkilediğini düşündüklerine 
göre derecelendirmelerini istedik.

Yanıt verenler, tüm faktörlerin etkisinin olma ihtimali olduğunu 
belirtmekle birlikte “Kullanılmakta Olan Teknolojideki 
Kısıtlamaların” birçok endişeye neden olan faktör olduğunu 
bildirdiler.

Bu, son yıllardaki yatırım eksikliğinin sonucu olabilir ve çağrı 
merkezlerinin son teknolojik gelişmelere ayak uydurmayı 
başaramadığını veya kendi mevcut çağrı merkezi platformunu 
büyütemediklerini ortaya koymaktadır. 

İlginç biçimde, yanıt verenlerin %60'ı “Temsilci Beceri 
Seviyeleri”ni bir endişe olarak ön plana çıkarmışlardır. 

Self servis ve diğer çağrı önleme stratejileri, temsilcilere 
ilgilenmesi için daha karmaşık çağrıları bırakarak basit çağrıları 
çağrı merkezinin dışına taşımaktadır. Bunun hem aracı eğitimi 
hem de ilk çağrı çözümü için manası vardır.

Teknolojideki Kısıtlamalar  
Esas Kaygıdır
Bunu bütçe kesintilerini ve temsilci beceri seviyeleri izler

Teknolojideki Kısıtlamalar

Bütçe Kesintileri

Temsilci Beceri Seviyeleri

Yanıt verenlerden, bu 
baskıların ve risklerin 
bir “endişe” olduğunu 
belirtenlerin yüzdesi 

%69

%63

%60

%59

%54
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Operasyonel 
Değişiklikler
Çağrı merkezi yöneticilerine, on operasyonel değişiklikten 
oluşan bir liste sunuldu ve hangilerinin önümüzdeki iki 
yılda kendi çağrı merkezlerinde (varsa) uygulanma ihtimali 
olduğunu belirtmeleri istendi. 

Yanıt verenlerin %80'inden fazlası, çağrı önlemeye ve daha 
karmaşık sorunlarla bağımsız temsilcilerin ilgilenmesini 
istediklerine odaklandıklarını belirterek “Self servisi” 
seçeneğini kendi operasyonel ajandalarına eklediler. 

Yanıtlayanların tamamının yüzde yetmiş beşinden fazlası, 
önümüzdeki iki yıl için “Temsilci Masaüstündeki İyileştirmeleri, 
Kalite Yönetimini ve Çalışma Alanı Optimizasyonunu” bir 
öncelik olarak tanımladılar.

Bu, sektörün, basit işlemleri self servis kanallarına iletme 
trendini ve temsilcilerin giderek artan karmaşık çağrılar 
konusunda mükemmel hizmet sunmak üzere gereken eğitimle 
ve araçlarla donatma eğilimini yansıtmaktadır.

Bu gözlemler, çağrı merkezi yöneticilerinin “Temsilci Beceri 
Seviyeleri” konusundaki kaygılarını ifade ettikleri Soru 2'de 
vurgulanan Baskılar ve Riskler ile tutarlılık göstermektedir. 

Self Servis Gündemde Yüksek Bir Yerde
Temsilci masaüstü ve işgücü optimizasyonu da bir olgu 
olarak yer almaktadır

%81

%77

%76

%67

%57

%56

%46

%38

%36

%31

Self servisin yaygınlaşması

Temsilci Masaüstünü İyileştirme ve 
müşteri için tek bir görünüm oluşturma

Temsilcileri birden fazla kanal 
arasında karıştırma

Kalite yönetiminde iyileştirme  
ve işgücü optimizasyonu

Müşteri analitiklerinin sesini duyurma

Sesi kuyruğa almada ve 
yönlendirmede iyileştirme

PCI uyumluluğunu belirleme

Kurum dışı kampanya yönetimini 
iyileştirme

Çağrı merkezlerinin görselleştirilmesi

Çağrıları şubeye, arka ofise ve 
uzmanlara daha fazla aktarabilme
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Yeni Kanallar
Yeni gelişen kanalların çağrı merkezi operasyonları üzerine 
muhtemel etkisiyle ilgili bir fikir edinmek için, yanıt verenlere 
kanalların listesini sunduk ve hangilerinin mevcut durumda 
kullanıldığını ve hangilerinin önümüzdeki iki yılda kullanılma 
ihtimali olduğunu sorduk.

“Akıllı Telefon Uygulamaları”nın, yakın gelecekte önemli bir rol 
oynayacağı belirlendi. Çağrı merkezlerinin beşte birinden azı şu 
anda “Akıllı Telefon Uygulamalarını” kullanmakta ancak %63'ü 
bunları önümüzde iki yıl içinde kullanmayı planlamaktadır. 

Bu açıklama kısmen, çağrı merkezlerimizin %40'ından 
fazlasının “Web sohbeti” ve “Sosyal Medya”yı zaten kullandığı 
esasından yola çıkılarak yapılmış olabilir. 

Bununla birlikte, etkileşim self servis aracılığıyla otomatik hale 
getirilebileceği ve kullanıcılar mobil cihazları aracılığıyla güveli 
biçimde tanımlanabileceği ve doğrulanabileceği için “Akıllı 
Telefon Uygulamalarının” daha fazla çağrı önleme avantajı 
sunmakta olduğu da açıktır. Bu nedenle, yanıt verenlerin 
çoğunluğunun gelecekte “Akıllı Telefon Uygulamalarını” daha 
fazla kullanma planları olması şaşırtıcı değildir.

“Video”nun beklediğimizden daha kısa sürede, uygulanabilir 
bir çağrı merkezi kanalı haline gelmekte olduğu konusunda 
belirtiler bulunmaktadır. Her ne kadar yanıt verenlerin yalnızca 
%5'i “Video”nun zaten kullanıldığını söylese de, %40'ı bunun 
önümüzdeki iki yılda kullanıma sunmayı beklemektedir.

Akıllı Telefon Uygulamaları
Büyük Bir Yeni Kanal Olacak
Ve biz videoyu görmezden gelmeyi göze alamayız

Zaten Kullanılıyor Önümüzdeki İki Yılda

Akıllı Telefon Uygulamaları %19 %63

Web sohbeti %42 %52

Sosyal Medya %44 %47

Video %5 %40
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Sınırsız Bütçeler
Yanıt verenlere, “Piyango benzeri” bir ikramiye kazansalardı 
bütçelerini nasıl harcayacaklarını belirlemek için, bir sınırsız 
bütçe önceliği listesi oluşturma fırsatı verdik.

Sonuçlar şaşırtıcıydı. “Yeni Temsilci Masaüstü” ve bir “Baştan 
Başa Teknoloji Yenileme”, başı çeken iki öncelikti, diğer tüm 
alternatifler bunların arkasında kaldı. 

Yeni Temsilci Masaüstüne ve  
Baştan Başa Teknoloji Yenilemeye 
Yatırım Yapma
Diğer yatırım öncelikleri ikinci planda kaldı

Yeni Temsilci Masaüstü

Baştan Başa Teknoloji Yenileme

İstihdam

Müşterinin Sesi Analitikleri

Akıllı Telefon Uygulaması

Sosyal Medya Yönetimi

Çağrı Merkezinde Video



Çağrı Merkezi Çözüm 
Sağlayıcılarının Karşılaştığı 
Zorluklar



Çağrı merkezi teknolojisinde ve uygulamasında dünyanın önde 
gelen sağlayıcılarından biri olarak, 'Geleceğin Çağrı Merkezi’ 
Anketi, çağrı merkezi yöneticileri için başta gelen düşüncenin 
(onların öncelikleri ve Cisco gibi çözüm satıcılarından ne 
bekledikleri) ne olduğunu anlamamız konusunda bize mükemmel 
bir fırsat sunmaktadır.

Anketin bulguları aydınlatıcıdır. Bölüm Bir, Bağlantılı Müşteri 
Yolculukları, çağrı merkezlerimizde dönüşümün sonraki 
aşamasıyla yüzleşmekte olduğumuzu açıkça göstermektedir. 
Dönüşümün bu sonraki aşamasında, çok daha geniş bir aralıktaki 
etkileşim kanalları üzerinden, bağlantılı müşteri yolculukları 
oluşturarak müşteri çabasını azaltma konusuna gerçek bir 
odaklanma olduğunu göreceğiz.

İkinci bölümde, çağrı merkezi yöneticilerine kendilerine ait çağrı 
merkezi teknolojilerinden ne bekledikleri soruldu ve anket iki ortak 
temayı ortaya koydu.

Çağrı merkezi yöneticileri, daha fazla çeviklik; ayak 
uydurabilecekleri, uygulamaların çağrı merkezi ekibi tarafından 
kolaylıkla değiştirilebileceği ve yönetilebileceği bir çağrı merkezi 
ortamı istemektedir. İkinci olarak, müşteri deneyimine ve 
bağlantılı müşteri yolculuğuna daha fazla odaklanmayı sürdürme 
düşüncesiyle, müşterilerin onlarla iletişim kurmasını daha kolay 
hale getirmenin yollarını aramaktadır.

Bu anket çağrı merkezi yöneticilerinin, kendi mevcut platformları 
ve uygulamaları ile gereksinimlerinin karşılanmadığını 
düşündüklerini göstermektedir. Yanıt verenlerin yalnızca üçte 
biri, yeni özelliklere ve işlevlere erişim sağlamak için mevcut 
platformunu yükseltebileceğini söylemiştir. Geriye kalanı, yeni bir 
platforma (yerinde veya bulut) geçme ihtimali ile tam bir pazar 
incelemesi yapabileceğini belirtmiştir.

Jonty'nin dediği gibi, bu anketin bulgularından heyecan duydum. 
Bu anket, dönüşümsel değişime odaklanmanın, müşterilerimizle 
ve onların çabalamadan ve bağlı biçimde müşteri hizmetleriyle 
haşır neşir olma istekleriyle daha fazla alakadar olmamıza olanak 
vereceğini açıkça göstermiştir.

Çağrı Merkezi Çözüm Sağlayıcılarının Karşılaştığı Zorluklar

Brian Atkinson, Cisco İngiltere ve İrlanda Müşteri İşbirliği Başkanı
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Yükseltme mi yoksa 
Değiştirme mi?
Yanıt verenlerin kendi ihtiyaçlarının mevcut platformlarla 
karşılandığına ne ölçüde inandığını anlamayı istiyorduk. Bu 
nedenle, çağrı merkezi yöneticilerine basit bir seçim sunduk, 
“Yükseltme mi” yoksa “Değiştirme mi”? 

Çağrı merkezi yöneticilerinin yalnızca üçte biri yeni özelliklere 
ve işlevlere erişim sağlamak için mevcut platformlarını 
yükseltebileceğini söyledi.

Çoğunluk (%65), mevcut platformlarına alternatifler 
arayacağını; %21'i ise tercihini bulut temelli bir çözümden 
yana kullanacağını belirtti.

Bu soruya verilen yanıtlar, Piyango sorusunda aldığımız 
“Baştan Başa Teknoloji Yenileme” yanıtları ile tutarlıdır. 
Yanıtlar bir araya getirildiğinde, klasik çağrı merkezi çözüm 
sağlayıcılarının, çağrı merkezinin değişen ihtiyaçlarını 
belirlemede başarısız olduğunu ortada kaymaktadır. 

Yöneticilerin Yalnızca Üçte Biri Mevcut 
Sistemlerini Yükselteceklerini Belirttiler
Geriye kalanlar, değişiklik yoluna gideceklerini bildirdiler, 
bunların çoğu bulut çözümlerini düşünüyordu

Yükseltme  
mi yoksa 

Değiştirme  
mi?

Yükseltme 
%35

Değiştirme
%65
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Çözüm Özellikleri
Çağrı merkezi çözümlerinin karşılaştırmaları, çoğunlukla 
özelliklere ve işlevlere odaklanır. Kullanılabilirliğe daha fazla 
odaklanmak için, yanıt verenlerden, bir dizi çözüm özelliğini 
düşünmelerini ve kendi çağrı merkezi çözümlerinden ne 
beklediklerini bize söylemelerini istedik. 

"Çağrı Merkezi Ekibi Tarafından Kolay Yönetilme”, yanıt 
verenlerin %47'sinin çok önemli olarak derecelendirdiği en 
önemli özellikti.

Anket, yanıtlayanların çevikliğe değer verdiğini net biçimde 
ortaya koymaktadır. Çağrı merkezi yöneticileri, değişim talebini 
karşılamak için operasyonel yapılandırma değişikliklerini kendi 
başlarına yapabilmeye ve temsilci sayılarını ve sistemlerin 
işlevlerini hızlıca ölçeklendirmeye gereksinim duymaktadır.

Bu rutin değişiklikleri yapmak için BT departmanına veya harici 
tedarikçilere bağlı olmak zorunda kalmanın, çağrı merkezinin, 
değişen müşteri davranışlarına yanıt verme becerisini 
kısıtlamaktadır.

Çağrı Merkezi Yöneticileri Çeviklik İstiyor
Yönetmesi ve değiştirmesi kolay bir platform

Çağrı merkezi 
ekibi tarafından 

yönetilmesi kolay

Temsilci sayısında 
esneklik sağlamak 

kolay

İşlevlerde esneklik 
sağlamak kolay

3. taraf çağrı merkezi 
uygulamaları ile 

entegrasyon

Hızlı kurulum 
döngüsü

%47

%34
%31

%24 %23

Yanıt verenler arasında bu özellikler 
için “çok önemli” diyenlerin yüzdesi 
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“Basit” Neye Benzer
Çağrı merkezi teknolojisi, eskiden iyi kaynakları olan BT 
işlevlerine sahip büyük kuruluşlar için özel olarak ayrılırken, 
artık çok daha geniş bir kuruluş yelpazesi tarafından erişilebilir 
hale gelmiştir. Bu, çağrı merkezi çözüm sağlayıcılarına, 
çözümlerini basit tutmak için bir sorumluluk yüklemektedir. 

Uygulamayı, kullanıcı benimsemesini ve müşteri 
değerini içeren öncelikleri karşılaştırmak için, çağrı 
merkezi yöneticilerinden, “Basit”in neye benzediğini 
değerlendirmelerini istedik. 

Sonuçlar, “Müşterilerin Sizinle İletişim Kurmasını Daha 
Kolay” hale getirmenin çağrı merkezi çözüm sağlayıcıları için 
zorunluluk olduğunu açıkça göstermektedir.

“Basit” Müşterilerin Sizinle İletişim 
Kurmasını Daha Kolay Hale Getirir
Bu, yeni çağrı merkezi çözümleri için olmazsa olmazdır

Çok Önemli Önemli İyi Olurdu Önemli Değil

Müşterilerin sizinle daha 

kolay iletişim kurması
%73 %23 %4 %0

Kullanımı kolay teknoloji, 

kullanıcının daha iyi 

benimsemesi

%48 %44 %7 %1

Uygulamaları devreye 

alma kolaylığı
%40 %50 %8 %2
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İdeal Çözüm Sağlayıcı
Çağrı merkezi yöneticilerinden, bir çağrı merkezi çözümü 
seçerken neyin önemli olduğunu belirtmelerini istedik.

Yanıt verenlerin %65'i “Çağrı Merkezi Uzmanlığı”nı çok önemli 
olarak derecelendirirken, bunu %63'le “Yanıt Verebilme 
Becerisi” yakından izledi.

Bu yanıtları, %65'inin alternatif tedarikçiler için pazar 
araştırması yapacaklarını söylediği “Yükselt veya Değiştir” 
sorumuzla birlikte düşünmek yararlıdır. Çağrı merkezi 
yöneticileri uzmanlık ve yanıt verebilme becerisi istemektedir 
ancak klasik çağrı merkezi çözüm sağlayıcılar bu temel 
gereksinimler konusunda başarılı olamıyor gibi gözükmektedir. 

Çağrı Merkezi Uzmanlığı Esastır
Bir çağrı merkezi çözüm sağlayıcısı seçerken

Çağrı merkezi uzmanlığı

Yanıt Verebilirlik

Büyük / Güvenli Kuruluş

Fiyat

ArGe Yatırımı

Kurulan müşteri üssü

%65

%63

%46

%26

%23

%23

Yanıt verenler arasında 
bu kriter için “çok önemli” 
diyenlerin yüzdesi 
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Yeni Teknolojiyle İlişkili 
Riskler
Son olarak, çağrı merkezi yöneticilerine yeni teknolojiyi 
uygulamadaki risk faktörlerini sorduk.

Tanımlanan risk, en yaygın olarak “Müşteri Deneyimi 
Üzerindeki Negatif Etki” idi. 

Soru 1'de “Müşteri Deneyimi”nin, çağrı merkezinin en 
üst önceliği olduğunu gördük. Yeni teknoloji uygulaması 
tarafından riske atılması muhtemel bu kriter, çözüm 
sağlayıcılarının, çağrı merkezinin belirli gereksinimleri üzerinde 
deneyim sahibi olmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Bu alanda uzmanlık olmadan, çağrı merkezi yöneticileri, 
çabalamadan ve bağlı biçimde müşteri hizmetleriyle alakadar 
olmalarına olanak veren çözümler uygulayamazlar.

Müşteri Deneyimi  
Üzerindeki Negatif Etki
Ve beklentileri karşılamada başarısızlık

Müşteri deneyimi 
üzerindeki 

potansiyel negatif 
etki

Beklentileri 
karşılamada 
başarısızlık

BT'nin katkısını 
alamama 
eksikliği

Yatırım geri dönüşü 
sunma başarısızlığı

Büyük/karmaşık 
bir projeyi 

yönetmek için 
yürütme süresi 

olmaması

Kullanıcı 
benimsemesi

%57
%52

%34

%27
%23

%18

Yanıt verenler arasında bunların “büyük 
risk” olduğunu düşünenlerin yüzdesi



Cisco Müşteri İşbirliği ile Geleceğin Çağrı 
Merkezi Bugün Başlıyor

Basit
Müşteriler sizinle iletişim kurmanın kolay olmasını ve ilk 
seferinde, doğru kişiyle etkileşimde bulunmayı istiyorlar. Çağrı 
merkezleri, her tür müşteri etkileşimiyle ilgilenmek için tek, 
bilindik ve sezgisel bir sistem istiyorlar. BT, çağrı merkezinin 
gereksinimlerini kapsayan kurumsal çapta tek bir altyapı 

istiyor.

Çevik
Müşteriler, herhangi bir anda, onlar için hangi yöntem 
kullanışlıysa o yöntemi kullanarak sizinle iletişim kurabilme 
esnekliği istiyorlar. Çağrı Merkezleri, değişen müşteri 
ihtiyaçlarına, davranışlarına ve beklentilerine hızla yanıt 
vermek için verimliliği ve çevikliği destekleme becerisi 
istiyorlar. BT, çözümleri hızlı ve seçtikleri biçimde kurmayı 
istiyor (yerinde veya buluta).

Bağlantılı
Müşteriler, tüm etkileşimlerinde ve tüm ortamlarında tutarlı bir 
deneyim istiyorlar. Kuruluşlar, müşteri ile temas kurdukları her 
bir noktada tutarlı bir markalı deneyim sunmak istiyorlar (hem 
çağrı merkezi içinde hem de ötesinde). BT, tüm kuruluşta 
kurulumu, yönetimi ve ölçeklendirmesi kolay, tek bir işbirliği 
mimarisi istiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, çağrı merkezini ve mali performansı daha iyi hale getirmek 
için Cisco çağrı merkezi çözümlerini kullanmaktadır. 2012 ve 2013 Gartner Çağrı Merkezi Altyapısı 
Magic Quadrant raporunda, işletmelerin çağrı merkezleri için Cisco'yu akıllı, güvenli bir seçim 
mertebesine yerleştirerek “İdare Becerisi” alanında bir numara olarak derecelendirilmiştir.

Daha Fazla Bilgi İçin
Cisco çağrı merkezi çözümleri hakkında daha 
fazla bilgi için, lütfen şu sayfayı ziyaret edin: 
www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

