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Jak zmienia się obsługa klienta? 
Pomyśl o obsłudze klienta jak o trzech falach: pierwsza to forma obsługi klienta w przeszłości, druga to stan obecny, a trzecia to jej kształt 

w przewidywalnej przyszłości. Pamiętasz pierwszą falę, gdy centrum kontaktów było miejscem fizycznym, dominował kanał głosowy oraz można było 

przewidzieć liczbę i godziny połączeń. Bez problemu rozpoznasz także falę drugą — centrum kontaktów stało się wirtualne, z wieloma oddzielonymi 

kanałami obsługi. Fala trzecia w przewidywalnej 

przyszłości obejmie nie tylko wiele kanałów, takich 

jak wideo, mobilny i społecznościowy, ale także 

zacznie się cechować ciągłością w ich obrębie. 

Wyzwanie polega na połączeniu wszystkich kanałów 

w płynne, spójne środowisko kontekstowe w całym 

spektrum interakcji.

Dzisiejsi klienci chcą być obsługiwani w dowolnym 

czasie, w każdej lokalizacji i na wybranym urządzeniu 

oraz oczekują poziomu ciągłości we wszystkich 

kanałach interakcji. Chcą obsługi klienta bez granic. 

Obsługa klienta bez granic może otworzyć przed 

Twoją firmą możliwości kontaktowania się w sposób 

bardziej autentyczny i osobisty.
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Odkrywanie wartości zmieniającej 
się sytuacji w obsłudze klienta
• Przedstawiciele mogą rozmawiać na czacie z klientami w taki sam 

sposób jak klienci ze swoimi znajomymi, przez co operacje są dla klienta 

nie tylko wygodniejsze, ale także bardziej znajome i atrakcyjne. 

• Interakcje wideo twarzą w twarz nie tylko zapobiegają nieporozumieniom, 

ale także pogłębiają lojalność, więzi i zaufanie. 

• Spójność w poszczególnych kanałach zapewnia spersonalizowane 

środowisko w całym spektrum interakcji, co zwiększa zadowolenie, 

lojalność i przychylność klientów.

Udostępnianie kompleksowego środowiska klienta poprzez centrum 

kontaktów (czat, media społecznościowe, funkcje wideo, mobilne, 

głosowe i pocztę e-mail) oraz w lokalizacjach tradycyjnych (infokioski) 

zapewnia obsługę klienta bez granic.

Klientom tak naprawdę zależy na wyróżniającym się i przyjemnym 

środowisku obsługi — a to możesz im zapewnić. Skuteczna strategia 

obsługi klienta może połączyć obsługę telefoniczną, przy użyciu wideo, 

rozwiązań mobilnych, czatu i mediów społecznościowych, a jednocześnie 

usprawnić procesy.

Punkty końcowe Cisco® DX80, 
DX70 i CX650 zapewniają 
połączenie prosto od komputera 
stacjonarnego.
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Jak zagwarantować klientom  
wyjątkową obsługę 
Punktem wyjścia zawsze powinna być obsługa wszystkich kanałów.

• Klienci chcą spójnego środowiska wysokiej jakości niezależnie od tego, jak, kiedy 

i gdzie chcą się kontaktować z Twoją organizacją oraz w jakim celu. W czasie 

nawiązywania interakcji w różnych kanałach albo kontaktowania się z personelem 

drugiej linii, pracownikami zaplecza lub ekspertami klienci oczekują, że interakcje te 

będą ze sobą powiązane, aby organizacja miała pełny obraz sytuacji. Środowisko 

obejmujące wszystkie kanały powstaje wówczas, gdy oddzielne, często izolowane 

kontakty w różnych kanałach (głosowym, wideo, e-mail, na czacie i w mediach 

społecznościowych) są kontekstowo łączone w całym spektrum interakcji klienta.

• Platforma Cisco odgrywa rolę centralnego punktu strategii organizacji obejmującej 

wszystkie kanały. Udostępnia ona stały kontekst i dane w czasie, gdy klient 

zmienia kanały obsługi, dzięki czemu ma on wrażenie większej spójności przy 

niższym poziomie frustracji i wysiłku. Nasza platforma jest opracowana w sposób 

umożliwiający łatwe podłączanie rozwiązań stron trzecich w miarę wzrostu 

popularności dodatkowych kanałów lub typów interakcji z klientami. 

Mobilizuj swoich specjalistów, aby oferowali obsługę mobilną.

• W 2013 r. niecałe 5% organizacji dysponowało strategią mobilnej obsługi 

klienta. W 2015 r. co najmniej 60% użytkowników Internetu będzie w pierwszej 

kolejności wybierać mobilną obsługę klienta. – Gartner

• Dzięki interfejsowi API rozwiązania Agent Request firmy Cisco organizacje mogą 

łatwo wzbogacać aplikacje mobilne w funkcję natychmiastowej pomocy na żywo. 

Oznacza to, że klienci mogą wygodnie nawiązywać kontakt w dowolnym czasie 

przy użyciu urządzenia mobilnego. 

Nadaj obsłudze klienta osobisty wymiar przy użyciu technologii wideo.

• Dzięki interakcjom wideo klienci mogą doświadczyć obsługi twarzą w twarz. Taka 

obsługa nadaje każdemu kontaktowi wymiar osobisty. Rozwiązywanie problemów 

i pomaganie klientom poprzez tego rodzaju interakcje pomaga tworzyć więź 

i kształtuje lojalność wobec marki. 

• Cisco oferuje rozwiązania wideo dla infokiosków i urządzeń mobilnych oraz 

sferyczne rozwiązania wideo. Oznacza to, że klienci mogą nie tylko zobaczyć 

rozmówcę, ale także otrzymać pomoc wykraczającą poza wideoczat, taką 

jak instrukcje w czasie rzeczywistym dotyczące określonego urządzenia, 

sugerowanie pobliskich lokalizacji, jeśli klient potrzebuje pomocy osobistej, 

umówienie spotkania z agentami oraz kontrolowanie postępów. 
 

Zwiększaj elastyczność — w chmurze

Elastyczność to klucz do skutecznego funkcjonowania firmy. Konieczne jest 

nie tylko łatwe łączenie danych z różnych aplikacji w różnych środowiskach 

udostępniania, ale także szybkie skalowanie w okresach szczytu i płynne 

dodawanie nowych usług, aby pozostawać na bieżąco. 

Rozwiązanie Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center cechuje się 

elastycznością niezbędną do realizowania zmieniających się potrzeb i oczekiwań 

w zakresie obsługi klienta. Może ono obsłużyć od 10 do 12 000 agentów na 

instancję klienta. Cisco inwestuje także w Interchmurę, rozwiązanie przyszłości 

obejmujące chmurę i infrastrukturę oraz łączące nie tylko aplikacje Cisco 

i Partnerów, ale również chmury klientów i innych Partnerów. Do przykładów 

korzyści tej innowacji należy możliwość łączenia się przez Partnerów rozwiązania 

Cisco Hosted Collaboration Solution z systemem CRM udostępnianym w chmurze.
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Dzięki rozwiązaniom do współpracy 
Cisco oczekiwania staną się 
rzeczywistością.
Dzięki rozwiązaniom do współpracy Cisco można zaoferować osobistą obsługę 

klienta twarzą w twarz, wykraczającą poza oczekiwania klientów. Przy ich użyciu 

możesz rozpocząć podróż w stronę współpracy z tego miejsca, w którym się 

znajdujesz, bez konieczności wymiany wszystkich zasobów. 

Stwórz wyjątkowe środowisko współpracy w każdym pokoju, na każdym 

biurku i w każdej kieszeni.

• Poznaj wyjątkowe serie punktów końcowych wideo Cisco DX, SX, MX i IX. 

Bezproblemowo łącz funkcje głosowe, wideo, mobilne, społecznościowe 

i obecności na każdym urządzeniu. 

• Odkryj uznawane za czołowe na rynku platformy komunikacji jednolitej Cisco dla 

średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zapewnij wszystkim możliwość łączenia się w dowolnym miejscu przy użyciu 

wysokiej jakości, bezpiecznych rozwiązań konferencyjnych WebEx®. 

• W chmurze i w siedzibie — przekonaj się, jak Cisco pozwala Ci stworzyć własne 

idealne rozwiązanie konferencyjne.

Zwiększ zadowolenie, lojalność i przychylność klientów przy użyciu 

innowacyjnych rozwiązań do współpracy. 

• Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom do współpracy Cisco obsługa znów staje 

się osobista.

Więcej wskazówek znajdziesz 
w następujących użytecznych 
zasobach:
Rozwiązanie Cisco Remote Expert — zalecenia projektowe

Mobilność zmienia kształt handlu detalicznego: Jak odnieść korzyści ze 

zmieniających się zachowań konsumentów

Rewitalizacja sklepu w świecie wielomodalnym

Skuteczne strategie w bankowości obejmującej wszystkie kanały kontaktu

Dzięki punktom końcowym 
Cisco DX80 ludzie z całego 
świata mogą znaleźć się na 
Twoim biurku.
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