
To nieprzerwana  
usługa od centrum 
kontaktu do centrum 
zysków.
Każda interakcja z klientem ma kluczowe znaczenie. Rozwiązania Cisco Contact Center 
ułatwiają Twojej firmie dostarczać wyjątkową i proaktywną obsługę w każdym punkcie 
kontaktu, która przyczynia się do zatrzymania zarówno klientów, jak i agentów. 

Zobaczmy, jak wygląda doświadczenie klienta podczas korzystania z rozwiązań Cisco. 

Bruce, to Twój klient. Właśnie 
dowiedział się czegoś strasznego.

To właśnie moment, który 
decyduje o tym, czy stracisz 
klienta, czy na zawsze zyskasz 
jego lojalność.
Bruce klika link aplikacji, gdzie wita go 
wirtualny asystent klienta Cisco.

APLIKACJA LINII LOTNICZYCH

Z

Członek od

Alert
Twój lot został anulowany. Kliknij, aby znaleźć 
nowy lot.

Udziela Bruce'owi natychmiastowej pomocy. 
Bruce nie zdaje sobie sprawy z tego, że wirtualny asystent 
klienta,  z którym rozmawia, to bot. Bot potrafi odpowiadać 
na proste, konkretne pytania i udzielać podstawowych 
informacji. 

Od bota do człowieka-agenta 
Po zdaniu sobie sprawy, że Bruce potrzebuje bardziej ludzkiej interakcji,  
 bot szybko przełącza przypadek do Amy. W ciągu kilku sekund Bruce 
doświadcza płynnego przejścia z samodzielnej obsługi do obsługi 
wspomaganej. 

Przychodząca rozmowa na czacie
Amy rozpoczyna rozmowę na czacie  wraz 
z pełną historią konwersacji, dzięki czemu 
może od razu zareagować, znając potrzebny 
kontekst. 

Cisco Answers
W trakcie rozmowy Amy z Brucem 
rozwiązanie Cisco Answers, 
wspomagane przez sztuczną 
inteligencję (AI), przysłuchuje się 
konwersacji i sugeruje rozwiązania. 
Cisco Answers proponuje Amy 
opcje zmiany lotu.

Cisco Webex Teams
Amy jest w stanie szybko dokonać 
zmiany rezerwacji  lotu Bruce'a. 
Kontaktuje się także z innym działem 
za pośrednictwem rozwiązania Cisco 
Webex Teams, aby potwierdzić 
przeniesienie Bruce'a  do klasy 
biznesowej. Robi to wszystko  
 nie wstając od komputera. 

Błyskawiczne informacje 
W trakcie rozmowy Bruce'a i Amy, 
rozwiązanie Cisco Customer Journey 
Analyzer zbiera informacje na temat ich 
interakcji. Pobrane dane  sprawią, że Bruce 
następnym razem doświadczy jeszcze 
lepszej i bardziej osobistej obsługi. 

Utrzymanie klienta 
Wytypuj ryzykownych 
 klientów i połącz ich 

z najlepszymi agentami. 

Rozwiązywanie 
problemów przy 

pierwszym kontakcie 
Agenci mają dostęp  

na żądanie do specjalistów  
w danej dziedzinie. 

Lepszy kontekst 
Uzyskaj pomoc kontekstową 
w czasie rzeczywistym, aby 

zaangażować klientów.

Niższe koszty 
Przenieś centrum  kontaktu  
do chmury, aby zmniejszyć 
całkowity koszt posiadania.

Produktywność agentów 
Daj agentom narzędzia,  
zasoby i  dane klientów.

Efektywność działania 
Zrównoważ obciążenie 

połączeniami i liczbę agentów 
we wszystkich lokalizacjach.

Gdy klienci są obsługiwani w sposób proaktywny i pozytywny, centrum kontaktu staje się 
kluczowym czynnikiem prowadzenia działalności, przynosząc spore  zyski Twojej organizacji. 

Dlaczego właśnie Cisco?
Tylko Cisco oferuje kompleksowe rozwiązanie do centrum kontaktu łączące światowej klasy połączenia w chmurze, spotkania i współpracę zespołową 
z urządzeniami audio i wideo oraz zestawami słuchawkowymi. Cisco od siedmiu lat jest uznawane za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner; 

obsługujemy ponad 30 000 klientów centrum kontaktu i ponad 3,5 mln agentów na całym świecie.  

Pracownicy centrum  
kontaktu spędzają  

17% czasu na szukaniu 
informacji niezbędnych  

do wykonywania 
zadań.1

Firmy, które integrują 
ujednoliconą komunikację 
z technologiami centrum 
kontaktu, obserwują 31% 
wzrost produktywności 

agentów.1

Organizacje, które korzystają 
z wirtualnych asystentów 
 wspomaganych sztuczną 
inteligencją, mają o 70%  

mniej zapytań z połączeń,  
czatów i wiadomości e-mail.2

Czy wiesz, że?

Kryzys został zażegnany. 
Panika podróżnika zmieniła się 
w satysfakcję klienta.  Potem, siedząc 
wygodnie w samolocie i korzystając 
z bezpłatnego Wi-Fi, publikuje tweeta 
o swoich nowych ulubionych liniach 
lotniczych. 

Amy odpowiada na pytania, wyjaśnia 
powód anulowania lotu i udziela  
szczegółowych zaleceń.

Bruce prosi o zarezerwowanie lotu, 
który  pozwoli mu dotrzeć do domu 
na przyjęcie urodzinowe córki.

Na pulpicie Amy pojawia się 
profil klienta Bruce'a oraz 
 informacje o locie, które 
wskazują, że Bruce jest 
klientem wysokiego ryzyka. 
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Bruce, bardzo mi przykro, że anulowano Twój lot. 
Daj mi chwilę, sprawdzę, jakie alternatywne opcje 
lotów są dostępne.

Dowiedz się więcej

1. Break Down Organizational Silos with Enterprise Communications, Aberdeen, 2019.
2. „Gartner twierdzi, że 25% operacji obsługi klienta będzie korzystało z wirtualnych asystentów klienta do 2020 roku”, Gartner, luty 2018 roku.
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