Az ügyfélszolgálatot
alakító 5
legmeghatározóbb
piaci trend
Napjainkban a kapcsolatfelvétel az
ügyfélszolgálattal túlmutat egy egyszerű
telefonhíváson. A teljes körű ügyfélélmény
biztosítása előtérbe került, modern
megoldásokra van szükség.

2013-ban a fogyasztók
66%-a döntött más vállalat
vagy márka mellett a nem
megfelelő ügyfélszolgálati
kiszolgálás miatt. 82%-ukat
a vállalat maradásra bírhatta
volna.
– Accenture Global Consumer Pulse
Survey, Accenture, 2013. november

1. Mobilitás

A közösségi médián keresztül
történő megkeresésekre az
ügyfelek rövid válaszidőt várnak.
az ügyfelek

A mobileszközök használata napjainkban
elengedhetetlen. A vállalatoknak stratégiailag
fontos, hogy a fogyasztókkal való interakció

42%

bárhol, bármikor és bármilyen eszközön
megvalósulhasson.

-a

60 percen belül vár választ
– „Are Consumer Expectations for Social Customer Service
Realistic?” Jay Baer, The Social Habit, 2012. október 4.

2. Prémium szolgáltatási
csomag – Omnichannel

A Prémium
szolgáltatási
csomag főbb
jellemzői:

A Prémium szolgáltatási csomag magába foglalja az integrált
hang, videó, webes kommunikációt; közösségi média
követést, valamint igény szerint lehetőséget egy szakértővel

• Leegyszerűsített kapcsolatfelvétel

való konzultációra. A vállalatokkal való interkaciók során az

• Egységes kezelőfelület, eszköztől függetlenül

ügyfelek magas minőségű szolgáltatási élményt várnak el,

• Személyre szabott ügyintézés

a kapcsolattartás eszközétől függetlenül.

A vásárlás folyamata közben az ügyfelek 90%-a váltott
mobil eszközről számítógépre
–– „Mobile-First Is Dead, Says Google Display
Ad Chief Neal Mohan,” Forbes, 2014. február 27.

3. Felhő
A felhő technológiában nagy lehetőségek rejlenek.
Egy felhőalapú ügyfélszolgálati központ segítségével
a vállalatok biztosítani tudják a rendelkezésre állást
és maximalizálhatják erőforrásaik kihasználását.
A skálázható méretezhetőségének köszönhetően
bármekkora Contact Center esetében alkalmazható.

„A felhő informatika fejlődése
egy olyan üzemeltetés felé tart,
amely mind a telepítési modellt,
mind az informatika üzleti értékét
alapjaiban változtatja meg. Akik
felismerik a változásban rejlő
lehetőségeket, igazán sokat
nyerhetnek vele.”
– James Staten,
principal analyst, Forrester Research

4. Videó
A videó, mint kommunikációs csatorna bárhol
elérhetővé válik az ügyfelek számára. Virtuális
kapcsolatfelvételt tesz lehetővé, weboldalról vagy
mobiltelefonos applikáción keresztül történő
bejelentkezés esetén is. Ez nagyban javítja
a felhasználói élményt, és könnyebbé teszi az
összetett tranzakciók kezelését.

A videoalapú kapcsolatfelvétel
lehetőségei:
mobiltelefonon és weboldalon keresztül, vagy
fiókirodából.

5. Teljes körű
ügyfélélmény.
Az ügyféllel való kapcsolattartás során nem csupán
a fogyasztó igényeit képes felmérni, hanem az
ügyletek kezelését proaktívan is segíti.
Kapcsolatfelvétel
• Kommunikációs eszközökön átívelő ügyfélkezelés
• Személyre szabott és hatékony segítségnyújtás
• Lojális ügyfelek, üzleti érték, visszatérő fogyasztók

Interakciók
• Gördülékeny ügyintézés
• Fokozott hatékonyság
• Kiszámítható eredmények

Optimalizálás
• Egységes kezelőfelület
• Egyszerű integráció és alacsony TCO
• Egyszerű konfiguráció
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