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Hogyan változik az ügyfélszolgálat?
Az ügyfélszolgálat fejlődése három szakaszra bontható. Az első szakaszban az ügyfélszolgálati központ egy adott helyen működött, a fő kommunikációs 

csatorna a telefon volt, kiszámítható mennyiségű bejövő hívással és időtartamokkal. A második szakaszban az ügyfélszolgálati központ már nem csak 

telefonhívással volt elérhető, hanem más felületekről is, ám ezek a felületek nem voltak egymással összekötve. A harmadik szakasz a következő generációs 

ügyfélszolgálati központot reprezentálja, ahol 

nem csak a különböző kommunikációs módok, 

mint a mobiltelefon, videó és közösségi felületek 

használhatóak, hanem mindezek képesek 

összehangoltan az információkat megosztva 

együttműködni. A kihívás ezen rendszerek 

zökkenőmentes és egységes működtetése, 

a megfelelő ügyfélélmény biztosítása érdekében.

Ügyfeleink elvárják, hogy bárhol, bármikor, bármilyen 

eszközön keresztül kapcsolatba léphessenek 

a vállalattal. A teljes körű ügyfélszolgálat lehetőséget 

teremt arra, hogy személyesebbé és hatékonyabbá 

váljon a kapcsolattartás.

Útmutató: Törekedjünk a maximális 
ügyfélelégedettségre
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Milyen előnyöket nyújt egy modern 
ügyfélszolgálati központ?
•	 A csevegés funkciónak köszönhetően az ügyfelek sokkal 

kényelmesebben intézhetik ügyeiket.

•	 A videoalapú kommunikáció nem csupán segít elkerülni 

a félreértéseket, hanem elősegíti az ügyfelek lojalitását és a bizalmi 

kapcsolat kiépítését.

•	 A felületek közötti átjárhatóság személyre szabott ügyfélélményt 

biztosít, ami növeli az ügyfélelégedettséget és a kedvező megítélést.

Az ügyfélszolgálati központok kommunikációs felülettől függetlenül 

(csevegés, közösségi média, videó, mobil, e-mail, hang) egységes 

szolgáltatást nyújtanak.

Az ügyfelek igényei eltérőek lehetnek, ezért törekedni kell az egyénekre 

szabott ügyintézésre. Egy sikeres ügyfélszolgálati stratégiához 

a kommunikációs felületek összehangolása szükséges.

A Cisco® DX80, DX70 és 
CX650 végpontok áthidalják 
a távolságot.
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Fedezze fel az ügyfélszolgálati 
megoldások új dimenzióit

Biztosítson minél több kommunikációs felületet

•	 Az ügyfelek következetes és magasszintű szolgáltatást várnak el, 
függetlenül attól, hogyan, mikor és hol szeretnének kapcsolatba lépni 
a szervezettel. Előfordul, hogy az ügyfelek különböző felületeken 
keresztül veszik fel a kapcsolatot a szervezettel, szakértői vagy egyéb 
segítségét igényelnek. Ilyenkor elvárják, hogy az ügyfélszolgálat 
minden kapcsolatfelvételről és ott elhangzott információról tudjon. 
A kommunikációs módok közötti átjárhatóság (pl. hang, videó, e-mail, 
csevegés és közösségi felületek) zökkenőmentes ügyintézést tesznek 
lehetővé és megfelelő ügyfélélményt biztosítanak.

•	 A Cisco ügyfélszolgálati megoldásai megfelelő átjárhatóságot biztosítanak 
a kommunikációs felületek között. Állandó hátteret és adatokat biztosít, 
miközben az ügyfél váltogatja az ügyfélszolgálati kommunikációs módokat, 
így az ügyfél személyre szabottabb ügyfélélményt és kevesebb hibát 
észlel. Platformunkat úgy építettük fel, hogy az könnyedén tudjon más 
beszállítóktól származó megoldásokat integrálni.

Tegye szakértőit mobilissá

•	 A 2013-as évben a szervezetek kevesebb mint 5%-a rendelkezett 
virtuális ügyfélszolgálati stratégiával. 2015-re az internet-felhasználók 
legalább 60%-a választ virtuális ügyfélszolgálatot. – Gartner

•	 A Cisco Agent Request API felülete biztosítja a mobilalkamazásokhoz 
is könnyedén hozzáadható, azonnali, online segítségnyújtást. Ez 
azt jelenti, hogy az ügyfelek kényelmesen, bármikor felvehetik 
a kapcsolatot a szervezettel mobileszközeik segítségével.

Tegye személyessé az ügyfélszolgálatot videóval.

•	 A videoalapú kommunikációval személyesebbé tehető az ügyintézés. 
Az ügyfél problémáinak zökkenőmentes megoldása segíthet 
a kapcsolatépítésben és a márkahűség kialakításában.

•	 A Cisco videomegoldásai számos változatban elérhetőek (pl.: 
telepített videó, mobilvideó, testreszabható videomegoldások). 
A videoalapú megoldások hatékonyabban működnek egy 
hagyományos telefonbeszélgetésnél, legyen szó időpontegyeztetésről, 
hibaelhárításról, szakértői konzultációról, stb.

Gondolkozzon felhőmegoldásokban.

Egy sikeres megoldás folyamatosan alkalmazkodik környezetéhez. Ennek 
megvalósítása érdekében rugalmasan kell alakítania infrastruktúráját. Nem 
csupán az adatok akadálytalan áramlását kell biztosítania a különböző 
kommunikációs felületek között, hanem fel is kell készítenie a rendszert 
a várható csúcsidőszakokra, akár új eszközök hozzáadásával.

A Cisco hosztolt ügyfélszolgálati központja biztosítja, hogy vállalata 
megfeleljen a változó ügyfélszolgálati igényeknek és elvárásoknak. 
A rendszer akár 12 000 ügyfélszolgálati alkalmazottat is képes 
kiszolgálni. Az Intercloud, a Cisco felhőhálózata, nem csupán a Cisco 
és partnerei által fejlesztett alkalmazásokat kapcsolja össze, hanem az 
ügyfelek és más vállalatok felhőit is.
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Nyújtson kiemelkedő 
szolgáltatásokat a Cisco 
Együttműködési Megoldásaival
A Cisco Együttműködési megoldásai közvetlen és személyes 

kapcsolattartást tesznek lehetővé az ügyfeleknek. Megoldásaink 

egyszerűen illeszkednek vállalata jelenlegi infrastruktúrájába.

Biztosítsa a videoalapú együttműködés élményét

•	 Részletek a kivételes Cisco DX, SX, MX és IX videovégpontokról.

Integrálja a hangot, a videót, a jelenléti információt, a mobil- és 
közösségi felületeket egyetlen eszközben

•	 Fedezze fel a Cisco piacvezető egységes kommunikációs platformját 

a közepes és nagyvállalatok számára.

Csatlakozzon bárhol, bármikor a minőségi és biztonságos WebEx® 
konferencia segítségével

•	 Tekintse meg, hogyan teszi lehetővé a Cisco a telepített vagy felhő 

alapú együttműködést.

Növelje az ügyfél-elégedettséget, a lojalitást és a kedvező megítélést 
az innovatív együttműködési megoldások segítségével.

•	 Tekintse meg, hogy a Cisco megoldásai hogyan teszik ismét 

személyessé a ügyfélszolgálatot.

További információ:
Cisco Remote Expert megoldás

Hogyan fordíthatja előnyére a változó ügyféligényeket

Újragondolt üzletmenet a felületek sokaságának világában

Nyerő stratégiák a banki prémium szolgáltatási csomagok 

implementálásához

A Cisco DX80 végpontok 
a világ bármelyik pontjával 
összekötik Önt
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