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Doświadczenie klientów staje się strategicznym celem, wpływając na 
to, jak firmy konkurują ze sobą i w jaki sposób się od siebie odróżniają. 
Jednocześnie klienci chcą kontaktować się z firmą na wiele różnych 
sposobów (przez połączenia głosowe, pocztę e-mail, wiadomości 
tekstowe, chat i przez media społecznościowe). Stanowi to wyzwanie 
dla centrów kontaktu, które muszą zarządzać wszystkimi tymi kanałami 
i przekierowywać klientów do odpowiednich zasobów.

Sposób połączenia z wymienionymi kanałami jest często odizolowany, 
co wywołuje frustrację agentów, którzy muszą zajmować się wieloma 
odrębnymi aplikacjami oraz niezadowolenie klientów, których 
doświadczenie jest fragmentaryczne i bezosobowe. 

Co się stanie, gdy użyjesz wiodącej technologii do stworzenia 
kognitywnego centrum kontaktu? Otrzymasz istotne informacje 
o klientach, zapewnisz przewidywalne i proaktywne doświadczenie 
klientów i bezproblemową integrację z resztą Twojej organizacji.

Dzięki odpowiednim zasobom i rozwiązaniom centrum kontaktu może 
znacząco wpłynąć na zwiększenie pozytywnych wyników biznesowych.

Firmy świadczące usługi 
w sektorze B2B wyróżniają 
się na tle innych firm 
doświadczeniem, jakie 
oferują swoim klientom. 
Strategia ta będzie mieć 
coraz większe znaczenie 
w odróżnieniu od produktów 
i cen, które staną się mniej 
istotne.1Most

Rozdział 1: Tworzenie kognitywnego centrum kontaktu
Rozdział 2: Doświadczenie klientów kierowane danymi 
Rozdział 3: Potrzeba przewidywalnych procesów
Rozdział 4: Zintegrowana oferta rozwiązań do współpracy
Rozdział 5: Wszyscy zyskują

1. Customers: The Future of B-to-B Customer Experience 2020, Walker Research Report, 2013.

https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
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Przekuj wyzwania w możliwości.  

Jeśli chodzi o poprawę jakości obsługi klienta, warto znaleźć rozwiązania, 
które dotyczą największych problemów klientów, a którymi są:

  • fragmentaryczne i niepołączone doświadczenie
 • wolne rozwiązywanie problemów
 • długi czas oczekiwania 
 • nieskuteczni agenci, którym brakuje wiedzy i doświadczenia
 • brak różnych opcji kontaktu (np. chat, telefon, poczta e-mail)
 • bezosobowe konwersacje

Tworzenie kognitywnego centrum 
kontaktu

17%

Konsumenci ze Stanów 
Zjednoczonych są 
w stanie wydać 17% 
więcej na współpracę 
z firmami, które oferują 
doskonałą obsługę.2

59%

W Stanach 
Zjednoczonych po kilku 
złych doświadczeniach 
59% konsumentów 
zrezygnuje z danego 
produktu lub firmy, nawet 
jeśli je uwielbia, a 17% 
wystarczy do tego tylko 
jedno złe doświadczenie.3 

46%

46% wszystkich 
konsumentów 
porzuci markę, jeśli 
pracownicy nie 
mają wystarczającej 
wiedzy.3 

2. American Express 2017 Customer Service Barometer, American Express, 2017.
3. Experience Is Everything: Here’s How to Get It Right, PwC, 2018.

https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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W trakcie rozwiązywania powyższych problemów należy pamiętać, że 
agenci centrum kontaktu także mają swoje bolączki, które uniemożliwiają im 
wykonywanie swojej pracy tak dobrze, jak by mogli: 

 •  Są przytłoczeni zbyt dużą ilością informacji.

 •  Nie mogą znaleźć odpowiedniej informacji, aby od razu rozwiązać 
problem klienta.

 •  Nie znają klientów na tyle dobrze, aby zapewnić im spersonalizowaną 
obsługę. 

 • Korzystają ze zbyt wielu aplikacji i systemów. 

 • Z trudem uzyskują odpowiedzi od specjalistów w czasie rzeczywistym. 

 •  Pragną poczuć satysfakcję z pracy i zachować równowagę między życiem 
prywatnym i służbowym. 



5 Kognitywne centrum kontaktu

Co to jest kognitywne centrum kontaktu? 

Każda część doświadczenia klienta i agenta w kognitywnym centrum 
kontaktu wykorzystuje analizy. W Cisco wykorzystujemy technologię, 
aby zmieniać te doświadczenia od środka.

Zaawansowane analizy danych w chmurze, 
dzięki którym lepiej poznasz swoich klientów

Sztuczna inteligencja (AI) dodaje kontekst, 
sugeruje i zapewnia przewidywalną 
i proaktywną obsługę klientów 

 Zintegrowane narzędzia do współpracy, 
dzięki którym agenci szybko skontaktują się 
ze specjalistami i rozwiążą problem od razu



6Kognitywne centrum kontaktu

W centrach kontaktu kiedyś brakowało danych. Teraz jest ich wiele, 
co oznacza, że można uzyskać wspaniały wgląd w jakość kontaktów 
z klientami. Dzięki tym informacjom wewnętrznym można dowiedzieć 
się więcej o doświadczeniach klientów w całej organizacji, nie tylko 
w centrum kontaktu.

Możliwość zebrania, skonsolidowania i przeanalizowania wszystkich tych 
danych pomaga poprawić i ulepszyć jakość kontaktów z klientami. 
Pomaga w zrozumieniu, kim są i czego nie lubią. Wspiera w dostrzeżeniu 
schematów zachowań, które pomogą w usprawnieniu obsługi, co 
przełoży się na większe zyski.

Sztuczna inteligencja w połączeniu z danymi to zaawansowane narzędzie 
do poprawy interakcji z klientami. Daje agentom kontekst, wiedzę 
i odpowiednie informacje, których potrzebują, aby zapewnić proaktywną 
i przewidywalną obsługę klientom.

Doświadczenia klientów oparte na 
danych

Rozwiązania centrum kontaktu Cisco 
zapewniają innowacyjne funkcje:

 • Wielokanałowość
 •  Przekierowywanie oparte na analizie
 •  Komunikacja i współpraca ze 

specjalistami
 • Integracje z systemem CRM
 •  Analiza 360-stopniowego wglądu 

w doświadczenie klienta
 •  Optymalizacja wydajności 

pracowników
 • Kampanie wychodzące
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Analizy poprawiają doświadczenie klientów zarówno teraz, jak i będą to 
robić w przyszłości.

Rozwiązanie Cisco Customer Journey Analyzer umożliwia dynamiczną 
poprawę doświadczenia klientów, aby zapewniać większe zadowolenie, 
lojalność i długotrwałą wartość. Rozwiązanie Customer Journey Analyzer 
jest oparte na chmurze, ale działa także z lokalnymi rozwiązaniami Cisco® 
dla centrum kontaktu. Zbiera i ujednolica wszystkie dane klientów z wielu 
źródeł danych i systemów wykorzystywanych w organizacji i zapewnia 
360-stopniowy wgląd w doświadczenie klienta od początku do końca — 
wszystko to w jednym narzędziu. 

Wykorzystując statystyczną analizę wyników, Analyzer ocenia atrybuty 
i zachowania klienta oraz agenta, które przyczyniają się do osiągania 
najlepszych wyników biznesowych. Możliwe jest modelowanie 
hipotetycznych scenariuszy, które pomogą przewidzieć wpływ dowolnej 
zmiany na firmę, np. przekierowania klientów, umiejętności agentów, 
pracowników i inne. Przewiduje nawet potrzeby klientów, dopasowuje je 
do najlepszych agentów i odpowiednio ich przekierowuje. 

Analyzer zapewnia kompletny i skonsolidowany wgląd biznesowy 
w doświadczenie klientów, co umożliwia optymalizację wydajności 
operacyjnej, wyników finansowych i poprawę obsługi klienta.
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Zgrabna migracja do chmury

Cisco łączy technologię chmury ze sztuczną inteligencją i dodaje je do centrum 
kontaktu, bez względu na to, czy jest to centrum lokalne czy znajdujące się 
w chmurze. Dodawanie zaawansowanych usług chmurowych do lokalnego 
centrum kontaktu Cisco nie spowoduje zakłóceń działań biznesowych. Nawet 
w przypadku wdrożenia hybrydowego można cieszyć się innowacyjnością 
chmury i wszystkimi jej korzyściami aż do momentu osiągnięcia gotowości pełnej 
migracji. I chronić przy tym cenne inwestycje lokalne.

Elastyczność opłat w miarę korzystania z usług

Aby przejście do chmury okazało się jeszcze płynniejsze, stworzyliśmy plan 
Cisco Collaboration Flex Plan dla centrum kontaktu. Dzięki Collaboration Flex 
Plan zakup kombinacji usług chmurowych, lokalnych i hostowanych centrów 
kontaktu w ramach subskrypcji opartej na użytkownikach i modelu płatności 
zgodnym z rzeczywistym zużyciem jest prosty. Dzięki temu można dowolnie 
przesuwać użytkowników w dowolne miejsce i w dowolnym czasie zgodnie 
z potrzebami oraz zyskać dodatkową ochronę inwestycji.

Zastanawiasz się nad przejściem do chmury? 
Przeczytaj naszą ocenę gotowości >

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://ebooks.cisco.com/story/5c656419310c282036a75547?ccid=cc001193&oid=otrsv016465
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Co oznacza stworzenie przewidywalnego doświadczenia klientów?

Oznacza to znalezienie odpowiednich zasobów — czy to osób, 
czy informacji — w odpowiednim czasie i w oparciu o toczące się 
konwersacje. Następnie ta informacja wykorzystywana jest do 
rozwiązywania problemów — od razu.

Powiedzmy, że klient skontaktuje się z centrum kontaktu za pomocą 
czatu. W trakcie rozmowy z agentem Cisco Answers, wspomagane 
sztuczną inteligencją, przysłuchuje się konwersacji i w czasie 
rzeczywistym sugeruje odpowiednie artykuły i rozwiązania problemu 
klienta. 

Co się stanie, jeśli pójdziemy dalej? Co gdybyśmy wykorzystali sztuczną 
inteligencję i uczenie maszynowe, aby przewidywać problemy klientów 
i wysyłać im rozwiązania, zanim w ogóle się zorientują, że mają problem? 
To właśnie tutaj zaczyna się magia.

Cisco wplata sztuczną inteligencję w centrum kontaktu, aby 
pomóc zaoferować więcej niż tylko funkcję samoobsługową botów 
i wydajność agentów. Dzięki odpowiedniej technologii można zapewnić 
spersonalizowane, przewidywane i proaktywne interakcje z klientami, 
które pogłębią ich lojalność i długotrwałą wartość.

Potrzeba przewidywalnych procesów

Przewidywane doświadczenie 
klienta ma trzy główne cele:

1.  Inteligentnie dopasowywać 
klientów do agentów.

2.  Zapewniać odpowiedni 
kontekst dokładnie wtedy, 
kiedy jest on potrzebny.

3.  Dostarczać spersonalizowaną, 
przewidywalną i proaktywną 
obsługę.
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Agenci, czy to cyfrowi, czy ludzie, są postrzegani jako ci, którzy mają wpływ 
na tworzenie głębokich interakcji z klientami. Często jednak potrzebują pomocy 
ekspertów, aby oferować klientom rozwiązania. Tradycyjnie centrum kontaktu 
bywało odizolowane, co utrudniało agentom kontakt i rozmowę ze specjalistami 
w danej dziedzinie i innymi pracownikami w firmie. 

Rozwiązania Cisco umożliwiają przełamanie barier komunikacyjnych 
i rozszerzenie centrum kontaktu o resztę organizacji. Dzieje się tak dzięki 
zintegrowanej ofercie rozwiązań do współpracy, które bezproblemowo 
współdziałają z centrum kontaktu. 

Wystarczy wyobrazić sobie całą firmę jako wielkie centrum kontaktu, w którym 
na każde pytanie odpowiada właściwa osoba. Kiedy pojawia się skomplikowana 
kwestia, agent centrum kontaktu może łatwo znaleźć, zadzwonić lub wysłać 
wiadomość ekspertowi w danej dziedzinie, nie musząc nawet opuszczać 
stanowiska pracy. 

Dzięki temu agenci są bardziej produktywni, tworzą silne więzi z kolegami 
i koleżankami z biura, a klienci od razu uzyskują odpowiedzi. 

Zintegrowana oferta rozwiązań do 
współpracy

68%

Firmy, które zapewniają 
swoim agentom 
ujednoliconą komunikację 
(UC), obserwują 68% 
wzrost w rocznym 
przychodzie z marży 
zysku klientów.4 

98%

98% firm obserwuje 
poprawę wskaźnika 
zatrzymania klienta 
po wprowadzeniu 
rozwiązań UC do 
centrum kontaktu.4

25%

25% firm obserwuje 
spadek wskaźnika 
rotacji agentów dzięki 
centrom kontaktu 
wyposażonym 
w rozwiązania UC.4

4. The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer Satisfaction, Aberdeen, czerwiec 2018 roku.
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Korzyści dla Twojej organizacji:  

 •  Agenci są szczęśliwsi i bardziej produktywni, gdy są uzbrojeni 
w narzędzia, zasoby i historie klientów, które pomagają im odnieść 
sukces w pracy.

 •  Agenci posiadają dostęp na żądanie do kontekstu i specjalistów 
w danej dziedzinie zawsze, kiedy potrzebują pomocy.

 •  Klienci podwyższonego ryzyka zostają, kiedy można przewidzieć 
ich potrzeby i połączyć ich z agentami, którzy najlepiej potrafią ich 
przekonać do pozostania.

 •  Wydajność operacyjna poprawia się w miarę zrównoważenia 
obciążenia połączeniami w różnych oddziałach i do różnych 
agentów, bez względu na lokalizację.

 •  Koszty są niższe po przeniesieniu infrastruktury centrum kontaktu 
do chmury.

 •  Agenci są w stanie zapewnić proaktywne i przewidywalne 
doświadczenie klientów, sprawiając, że centrum kontaktu staje się 
strategicznym centrum nawiązywania głębszych i cenniejszych 
relacji z klientami.

Wszyscy zyskują.
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Nie zawsze łatwo jest zadowolić klienta, ale kiedy ich doświadczenie 
stawia się na pierwszym miejscu w firmie, można uzyskać wiele 
różnych pozytywnych wyników biznesowych, takich jak większe 
zadowolenie klientów i przewaga nad konkurencją. Szczęśliwi klienci 
podzielą się swoim doświadczeniem z innymi, dając referencje firmie 
i poprawiając jej reputację. 

Wszystko to można osiągnąć dzięki wiodącej technologii i właściwemu 
partnerowi, którego ekspercka wiedza w tym pomoże. 

Co zyskują klienci:

 • Są obsługiwani szybciej, lepiej i w sposób bardziej proaktywny. 

 • Czują się rozumiani przez agentów.

 •  Otrzymują bezproblemową obsługę bez przełączania i długiego 
czasu oczekiwania.

 •  Przewiduje się ich potrzeby i są łączeni z najlepszymi agentami.

 •  Ich problemy rozwiązywane są od ręki, bez konieczności oddzwaniania.

Zobacz wszystkie sposoby maksymalizacji wartości 
inwestycji w obecnym centrum kontaktu.
Więcej informacji >

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html?ccid=cc001193
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Dlaczego właśnie Cisco?
Każdorazowe dostarczenie wyjątkowego doświadczenia klienta 
nigdy nie było tak ważne. W końcu w ten sposób są podejmowane 
decyzje zakupowe. Cisco oferuje najbardziej kompleksową ofertę 
rozwiązań do centrum kontaktu łączącą światowej klasy połączenia 
w chmurze, spotkania i współpracę zespołową z urządzeniami audio 
i wideo oraz zestawami słuchawkowymi. 

 •    Globalny lider rozwiązań chmurowych: Cisco ma największy udział 
w rynku centrów kontaktu. Jesteśmy najlepsi w Ameryce Północnej 
i drudzy pod tym względem na świecie. Współpracujemy z ponad 30 
tysiącami lojalnych klientów i ponad 3 milionami agentów z całego świata.

 •   Zintegrowana oferta: Cisco posiada szeroką i ściśle zintegrowaną 
ofertę, z dogłębną wiedzą ekspercką we wszystkich obszarach 
komunikacji, centrum kontaktu, połączeń, bezpieczeństwa, sieci 
i urządzeń. Oferujemy niezwykle ekonomiczne rozwiązanie w skali 
związane z badaniami i rozwojem oraz integracją kluczowych funkcji.

 •    Elastyczna migracja: Nasze podejście „chmura najpierw, ale nie jedynie 
chmura” ułatwia podjęcie pierwszych działań w stronę przejścia na 
chmurę. Zacznij od modelu elastycznej konsumpcji i zaawansowanych 
usług hybrydowych w chmurze, dzięki którym zyskasz innowacyjność 
rozwiązań chmurowych, a nie spowodujesz zakłóceń w krytycznych 
operacjach realizowanych na infrastrukturze lokalnej.
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Pobierz raport Dowiedz się więcej

© 2019 Cisco i/lub podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Cisco są 
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej podmiotów 
powiązanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Listę znaków towarowych firmy Cisco 
można znaleźć na stronie Znaki towarowe w witrynie internetowej Cisco. Znaki towarowe innych 
podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa 
„Partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1905R)

 •   Inteligentne doświadczenia: Cisco wykorzystuje moc analiz 
chmurowych i sztucznej inteligencji, aby dostarczyć osadzone 
w kontekście, sugerujące i przewidywalne doświadczenia klientów. 
Zainwestowaliśmy miliardy dolarów w firmy, które wyposażyły nas 
w praktyki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

 •  Ujednolicona otwarta platforma: Otwarta architektura naszej platformy 
sprawia, że łatwo można poprawiać wydajność procesów biznesowych 
i przepływów pracy, a także integrować ją ze wszystkimi narzędziami 
biznesowymi, które mają wpływ na Twoje centrum kontaktu. Intuicyjne 
narzędzia do obsługi pulpitu, raportowania i zarządzania zapewniają 
wspólne i ujednolicone doświadczenie agenta.

 •  Bezpieczeństwo i zaufanie: Cisco cieszy się nieskalaną reputacją 
dostawcy prawdziwego bezpieczeństwa i nadal inwestuje miliardy 
dolarów w bezpieczeństwo centrów kontaktu.

https://engage2demand.cisco.com/LP=16290?ccid=cc001193&oid=anrco016763
http://cs.co/contactcenter

