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Streszczenie 
Tworzenie i wspieranie udanego doświadczenia klienta stało się najważniejszym celem dla 85% 
firm, które stworzyły lub tworzą strategie cyfrowej jakości kontaktów z klientami (Digital 
Customer Experience DCX). Klienci de facto stali się przedłużeniem działań marketingowych, 
poprzez pozytywne oceny lub posty w mediach społecznościowych. Mogą jednak stać się także 
najlepszą reklamą konkurencji, dając nam negatywne oceny lub publikując o nas negatywne 
posty w mediach społecznościowych. Wykraczając poza oczekiwania klientów dzięki 
spersonalizowanym i osadzonym w kontekście interakcjom, opartym na faktycznej analizie 
danych, sprawiamy, że finanse firmy nie są zagrożone. 
 
Aby odnieść sukces, organizacje muszą mieć odpowiednią kadrą kierowniczą, strategię 
i zaangażowanych pracowników. Wszystko to zależy od skutecznej strategii technologicznej, 
potwierdzonej wskaźnikami biznesowymi, które dokumentują sukces. Na przykład, gdy 
organizacje skupiają się na projektach, których celem jest rozwiązanie problemów, takich jak 
brak analizy dla agentów, rotacja agentów w centrum kontaktu spada o 31%. 
 
Stworzenie porządnej strategii technologicznej musi obejmować plan migracji. Organizacje 
mogą przenosić się z różnych centrów kontaktu i dostawców ujednoliconej komunikacji (UC) 
do jednego lub mogą przenosić się z architektury lokalnej do chmury. Liderzy IT muszą 
zdecydować, czy chcą przenieść wszystkie lub część lokalizacji i aplikacji do chmury oraz 
w jakim tempie. Ważne jest, aby wybrać dostawcę, który może zapewnić płynną migrację oraz 
strukturę cenową, a także wsparcie dla dowolnej kombinacji architektur. 
 
Tworząc strategie dla systemów front- i backendowych, które mają zapewnić lepsze wrażenia 
klientów, należy rozważyć następujące dobre praktyki: 
 

• wykorzystanie partnerów i infrastrukturę chmury; 
• wykorzystanie oszczędności na inwestycje w nowe technologie, takie jak sztuczna 

inteligencja i automatyzacja; 
• zapobieganie elementom blokującym integrację, które spowolnią wdrożenie. 
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Zaangażowanie klientów to punkt centralny 
Klienci mają bezprecedensową moc, aby wzmacniać lub niszczyć marki poprzez wystawianie 
im ocen w Internecie i mediach społecznościowych.  
 
Bez względu na rodzaj sektora: B2B lub B2C, klienci oczekują od firm zrozumienia ich 
wymagań, szybkiego i bezbolesnego rozwiązywania problemów, a także zwiększania 
korzyści ze względu na okazaną lojalność. Chcą, aby interakcje były 
spersonalizowane i osadzone w kontekście, a także pokazywały proaktywność, jeśli 
miałoby to okazać się dla nich korzystne. Co równie ważne — wszystko to dzieje się 
łatwiej, gdy zaangażowanie pracowników jest wysokie. 
 
Strategia technologiczna odgrywa kluczową rolę w sukcesie DCX, zgodnie z badaniem firmy 
Nemertes na temat cyfrowego doświadczenia klientów, przeprowadzonego wśród 697 
globalnych liderów biznesowych i IT. Wszystkie projekty DCX cytowane przez organizacje 
w znacznym stopniu zależały od analiz, wykorzystania rozwiązań mobilnych, usług w chmurze 
i zaawansowanych funkcji centrum kontaktu.  
 
Wybór i finansowanie nowych projektów 
Należy podkreślić, że doświadczenie klienta w wielu organizacjach to sprawa bardzo 
prestiżowa. Inicjatywy w obszarze DCX znajdują się w centrum uwagi wyższej kadry 
kierowniczej.  
 
Ponad połowa organizacji (51%) uważa, że kadra kierownicza wyższego szczebla finansuje 
projekty DCX; 53% twierdzi, że finansują je wicedyrektorzy lub liderzy IT na stanowisku 
dyrektora, a 32% — że wicedyrektorzy lub liderzy biznesowi na stanowisku dyrektora. 
W środowisku kadry wyższego szczebla finansowanie zapewniają różni dyrektorzy. Najwyższy 
odsetek organizacji twierdzi, że najczęściej tego rodzaju projekty finansują dyrektorzy 
finansowi. Dlaczego? Ponieważ upewniają się, że spośród wszystkich potencjalnych projektów 
wybiorą ten, który zapewni wymierny zwrot z inwestycji. (Zob. rys. 1). 
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Rysunek 1: Kadra kierownicza wyższego szczebla dysponująca budżetem na inicjatywy dotyczące 
klientów 

W połowie 2018 roku 36% organizacji opracowało strategię DCX albo w ramach całego 
przedsiębiorstwa (21%), albo w ramach jego części (15%). Dalsze 23% zaplanowało taką 
strategię do końca roku, a kolejne 26% planuje to zrobić w 2019 roku. Jeśli uda im się to 
osiągnąć, zgodnie z badaniem, łączna liczba organizacji ze strategią DCX osiągnie 85% do końca 
2019 roku. 
 
W trakcie rozpoczęcia stosowania tego rodzaju strategii w grę wchodzi wiele czynników. 
Liderzy IT i biznesowi, którzy mogą poszczycić się udokumentowanym sukcesem wdrażania 
strategii, wymieniają następujące dobre praktyki, mające na celu optymalizację inwestycji 
w projekty DCX: 
 

• Wykorzystanie infrastruktury w chmurze oraz partnerów — projekty DCX są 
wielopłaszczyznowe i wymagają szerszej eksperckiej wiedzy, którą mogą posiadać 
zewnętrzni specjaliści. 

• Wykorzystanie oszczędności na inwestycje w nowe technologie, takie jak sztuczna 
inteligencja i automatyzacja — w miarę optymalizacji wdrożeń technologicznych 
pojawiają się naturalne oszczędności. Należy opracować plan wykorzystania 
oszczędności na nowe technologie, którego wynikiem będzie osiągnięcie przewagi nad 
konkurencją dzięki zapewnieniu lepszego doświadczenia klientów. 

• Zapobieganie elementom blokującym integrację, które spowolnią wdrożenie — 
współpraca z wieloma dostawcami lub wewnętrzne próby poradzenia sobie z wieloma 
integracjami technologii spowolnią wdrożenia, zagrażając prędkości i sukcesowi 
projektów DCX. 
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Liderzy biznesowi muszą zapewnić bezproblemowe doświadczenie 
klientów 
Zapewnienie bezproblemowego doświadczenia klientów wymaga zaangażowania kadry 
kierowniczej, pracowników, połączenia podstaw niezawodnej technologii z innowacyjnymi 
aplikacjami, a także analizy danych, które pozwolą między innymi na pokazanie sukcesów 
i obszarów do poprawy. 
 
Rola dyrektora ds. klientów 
Udane wdrożenie strategii zależy od dyrektora odpowiedzialnego za sukces klienta. Zazwyczaj 
są to dyrektorzy ds. klientów lub ds. doświadczeń. Dyrektorzy ci kierują wszystkimi działaniami, 

analizami i strategiami związanymi 
z klientem, aby maksymalnie 
zwiększyć pozyskanie i utrzymanie 
klientów, a także ich zadowolenie. 
Ściśle współpracują z dyrektorem 
marketingu, kierownikiem sprzedaży, 
dyrektorem operacyjnym, a nawet 
dyrektorem kadr, aby wytworzyć 
w organizacji mentalność, która 
zawsze stawia klienta na pierwszym 
miejscu. 
 
Jedna czwarta organizacji ma dziś 
dyrektora ds. klientów, a kolejnych 37% 
planuje zatrudnienie osoby na takie 
stanowisko do końca roku. (Zob. rys. 2). 
Oczywiście, nie wszystkie firmy 
zauważyły potrzebę takiego 

kierowniczego stanowiska, a nawet jeśli tak, nie zawsze dają mu odpowiednie uprawnienia. 
Jednak nasze badania pokazują, że posiadanie dyrektora ds. klienta jest związane z sukcesem: 
68% organizacji wdrażających strategie DCX posiada osobę na takim stanowisku, a 84% z tych, 
którzy posiadają dyrektora ds. klientów ocenia DCX jako wspaniałe lub bardzo dobre. 
 
Zaangażowanie pracowników centrum kontaktu 
Nie tylko kadra kierownicza umożliwia bezproblemowe doświadczenie klientów; szeregowi 
pracownicy są równie ważni. Pracownicy, którzy są emocjonalnie związani z pracodawcą, czyli 
ci, którzy z pasją wykonują obowiązki i zadowalają klientów, są bezcenni. Wysokie 
zaangażowanie pracowników wpływa bezpośrednio na oceny klientów. 
 
Nigdzie nie widać tego bardziej niż w centrum kontaktu. Do tej pory rotacja agentów 
w centrach kontaktu była wysoka — wyższa niż ogólny wskaźnik rotacji pracowników. Praca 
jest wymagająca, a opiekunowie centrum kontaktu nie zawsze mieli potrzebne narzędzia, aby 

Rysunek 2: Status dyrektora ds. klientów 
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dostarczyć cenne informacje zwrotne. Wśród organizacji bez inicjatyw DCX, wskaźnik rotacji 
w zależności od rozmiaru firmy waha się średnio od 16,4% do 35,3%. (Zob. rys. 3). 
 

 
 
Rysunek 3: Rotacja agentów przed/po inicjatywach DCX 

Jednak gdy firmy skupiają się na inicjatywach DCX mających na celu obniżenie stopnia rotacji 
agentów, wskaźnik rotacji spadł o 31%. Biorąc pod uwagę koszty zatrudnienia i przeszkolenia 
nowego agenta, które wahają się od 1500 USD do 2000 USD, spadek rotacji o 31% to 
wymierne obniżenie kosztów. 
 
Projekty DCX, które najbardziej poprawiają rotację agentów zawierają analizy agentów, 
zautomatyzowane przepływy pracy zorientowane na klienta, dodawanie nowych kanałów 
cyfrowych i ogólną poprawę analizy danych klientów. Analizy są kluczowe, ponieważ mogą 
dostarczać agentom analizę ich własnych wyników, co umożliwia poprawę i możliwość 
nagradzania w oparciu o twarde dane. Analizy zapewniają agentom także kontekst niezbędny 
do personalizowania interakcji głosowych, wideo, SMS lub na czacie internetowym. Agenci nie 
tylko mają dostęp do wcześniejszych interakcji, ale mogą także zobaczyć opartą o nie analizę, 
dzięki czemu dowiedzą się więcej o klientach. Ile zakupów dokonali wcześniej? Czy mieli 
niedawno złe doświadczenia? Czy narzekali w mediach społecznościowych, a jeśli tak, ile osób 
to śledziło i jaki to miało wpływ? 
 
Wraz ze wzrostem znaczenia zaangażowania klientów, rośnie także wachlarz umiejętności 
i wynagrodzenie agentów w centrum kontaktu. Agenci są bardziej doceniani, bardziej 
zaangażowani i wykształceni: 25% organizacji zatrudnia więcej wykwalifikowanych agentów, 
a firmy zwiększają wynagrodzenie w stosunku 2:1 w porównaniu z tymi, które wynagrodzenie 
zmniejszają. 
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Liderzy muszą zoptymalizować technologię 
Najlepsi na świecie pracownicy lub liderzy nie odniosą sukcesu w tworzeniu upragnionego 
doświadczenia klientów bez porządnej strategii technologicznej. Poniżej znajdują się 
najważniejsze strategie związane z sukcesem. 
 
Przejście klientów do chmury 
Większość organizacji przenosi się na wdrożenia hybrydowe lub chmurowe zarówno 
w zakresie rozwiązań ujednoliconej komunikacji i współpracy (UCC), jak i interakcji z klientami 
(w tym centrum kontaktu, zarządzanie relacjami z klientem, reaktywna obsługa klientów, 
proaktywne angażowanie klientów i analiza sukcesu). 
 

 
 
Rysunek 4: Najważniejsze technologie zmieniające doświadczenia klientów (CX) 

W rzeczywistości, jak wynika z rysunku 4, usługi chmurowe należą do pięciu najważniejszych 
technologii, które mają przekształcić doświadczenie klientów w ciągu kolejnych trzech lat — co 
świadczy o wartości i przyszłości usług chmurowych, biorąc pod uwagę, jak wiele organizacji 
zostało już przeniesionych do chmury. Ponadto analizy i sztuczna inteligencja to kluczowe 
technologie, które zapewniają spersonalizowane doświadczenia. Firmy zbierają dane z wielu 
źródeł, zarówno tych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a także wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. Konsolidacja danych w celu zapewnienia 360-stopniowego wglądu 
w doświadczenie klienta, a także powiązane wyniki i odpowiedzi agenta, mają kluczowe 
znaczenie dla dobrej obsługi. 
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Uczestnicy badania przeprowadzonego przez firmę Nemertes stwierdzili, że architektura 
chmurowa przyczynia się do osiągania celów DCX w następujący sposób: 
 

• Redukcja stopnia złożoności — kilka firm stwierdziło, że przenosi swoje centra kontaktu 
do chmury, ponieważ wewnętrznie nie dysponują już wystarczającą wiedzą, aby 
obsługiwać kompleksową platformę kontaktu. Po przeniesieniu do chmury w kwestiach 
zarządzania, aktualizacji oraz integracji podstaw platformy i aplikacji polegają na 
partnerach, a sami mogą się skupić na innych inicjatywach o strategicznym znaczeniu. 

• Globalna dostępność — w kontekście globalnego rozwoju firm, zakup i instalacja 
serwerów wraz z zatrudnieniem ekspertów są kosztowne. Korzystając z usług 
w chmurze, nie muszą martwić się globalnymi regulacjami, instalacją i zarządzaniem 
sprzętem ani integracją aplikacji. 

• Poprawa bezpieczeństwa i zgodności z przepisami — większość firm (60%) nie 
postrzega bezpieczeństwa jako hamulca dla przenoszenia się do chmury, a 20% 
wskazuje właśnie bezpieczeństwo jako powód przeniesienia do chmury. Od kiedy 
dostawcy zaczęli oferować wertykalne podejście do branż, liderzy IT czują się coraz 
pewniej z rozwiązaniami chmurowymi, które koncentrują się na zgodności z przepisami. 

• Dostępność lepszych aplikacji ogólnie — dostawcy doświadczeń użytkownika 
w chmurze, centrum kontaktu i systemów CRM zapewniają programistom aplikacji 
interfejsy API, a najnowsze innowacyjne aplikacje DCX są oparte na chmurze. Decydując 
się na architekturę chmurową, organizacje uzyskują dostęp do zintegrowanego 
ekosystemu analityki, obsługi klienta, sztucznej inteligencji i innych aplikacji, które 
w prosty sposób upraszczają strategię DCX. 

 
Ścieżka migracji do chmury 
Mimo że istnieje wiele sprawdzonych powodów, aby przejść do chmury, nie wszyscy będą 
przenosić do niej wszystkie aplikacje na raz, jeśli w ogóle. 38% organizacji, które korzystają 
z UCC działa w środowisku hybrydowym — największym w porównaniu z infrastrukturą 
lokalną, hybrydową i chmurową. Zgodnie z rysunkiem 5, 23,5% centrów kontaktu działa 
w oparciu o chmurę hybrydową, a 20% w oparciu o pełną chmurę. Kolejne 28,1% planuje 
przeniesienie do chmury. Zaledwie 3,5% odrzuciło tę możliwość. 
 
Organizacje, które obecnie korzystają z lokalnej infrastruktury i a) nie chcą przeprowadzać 
nagłej zmiany w infrastrukturze i przenosić się do chmury lub b) zaprojektowały hybrydowy 
model architektury, powinny poszukać dostawcy, który zaoferuje im płynne przejście do 
docelowego modelu. Niektóre z nich mogą chcieć zachować pewne lokalizacje lub aplikacje 
w lokalnej infrastrukturze, a inne będą wolały przenieść je do chmury. Jeszcze inne mogą 
chcieć powoli i w czasie przenosić dotychczas całkowicie lokalną architekturę w całości do 
chmury. Każdy z tych scenariuszy wymaga dostawcy, który może zapewnić rozwiązanie 
hybrydowe z elastyczną strukturą cenową, dzięki czemu przeniesienie lokalnej infrastruktury 
do chmury będzie płynne. 
 
Wartość takiej platformy polega nie tylko na oferowanej teraz elastyczności, ale także 
zapewnia firmom bezpieczeństwo w przyszłości. Na przykład organizacje, które chcą nadal 
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korzystać z lokalnego centrum kontaktu, korzystają lub z pewnością będą korzystać z aplikacji 
opartych o chmurę, takich jak CRM, współpraca zespołowa, media społecznościowe, sztuczna 
inteligencja czy analizy. Aplikacje te pozostają w użyciu w centrum kontaktu i jego procesach 
bez względu na to, czy firma ostatecznie zdecyduje się przenieść centrum kontaktu do chmury. 
Dotyczy to także osób korzystających obecnie z aplikacji lokalnych, które chcą z nich nadal 
korzystać, nawet jeśli sama platforma centrum kontaktu zostanie przeniesiona do chmury. 
W istocie to, w jaki sposób organizacje zmieniają lub poprawiają doświadczenie klientów nie 
zależy tak bardzo od wybranej architektury, ponieważ wszystko i tak działa jako jeden 
ekosystem, bez względu na to, czy infrastruktura jest lokalna, znajduje się w publicznej lub 
prywatnej chmurze, czy na obydwu. 
 

 

Rysunek 5: Plany centrum kontaktu w chmurze 

 
Integracja jest koniecznością 
Ściśle zintegrowane usługi chmurowe i lokalne zapewniają bezproblemowy, następujący 
z biegiem czasu, sposób przenoszenia oddziałów lub aplikacji do chmury. Takie podejście jest 
znacznie łatwiejsze przy współpracy z jednym dostawcą w porównaniu z wieloma dostawcami, 
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w szczególności, kiedy dane przepływają pomiędzy kanałami do narzędzi analitycznych w celu 
dostarczenia powiadomień w czasie rzeczywistym lub pokazania trendów z przeszłości. 
Kluczowe znaczenie ma integracja między centrum kontaktu a UCC, ponieważ firmy włączają 
pracowników w rozmowy z klientami, aby odpowiadali na pytania, rozwiązywali problemy 
z usługami lub pomagali domykać sprzedaż. Możliwość zintegrowania centrum kontaktu 
z wewnętrzną komunikacją pracowników ułatwia wykorzystanie funkcji obecności 
i wiadomości błyskawicznych z wewnętrznymi specjalistami, a następnie podłączenie ich do 
wiadomości głosowej, chatu internetowego lub wideokonferencji. 
 
Według badania, 22,4% organizacji zintegrowało UCC ze środowiskiem centrum kontaktu, 34,7% 
planuje to zrobić do końca 2019 roku, natomiast 15,4% aż do roku 2020 lub później. Wśród 
tych, którzy już zintegrowali UCC z centrum kontaktu, 53% korzysta z usług tego samego 
dostawcy i twierdzi, że w ten sposób odnosi sukces.  
 
Integracja między centrum kontaktów i CRM przynosi również większą wartość, ponieważ 
komunikacja między firmą a jej klientami lub potencjalnymi pracownikami musi być aktualna, 
aby była skuteczna. Około jedna czwarta firm w badaniu zintegrowała swoje centrum kontaktu 
z systemem CRM, kolejne 29,7% planuje taką integrację do końca 2019 roku, a 14,7% do końca 
2020 roku lub później. 
 
Integracja z zabezpieczeniami ma również kluczowe znaczenie, zarówno ze względu na 
wewnętrzną komunikację, jak i dane klientów. Bez względu na to, czy architektura którą 
posiadają jest lokalna, w chmurze czy prezentuje model hybrydowy, organizacje muszą 
współpracować z dostawcami chmury i partnerami dostarczającymi rozwiązania 
bezpieczeństwa, aby ściśle integrować aplikacje i praktyki bezpieczeństwa. 
 
Na koniec należy powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane we wszystkich kanałach wymaga 
integracji. Integracja ta może pochodzić z funkcji wielokanałowych, łączących różne kanały 
komunikacji z klientami. W badaniu 21% organizacji zakończyło wdrożenie wielokanałowe, 31% 
właśnie je przeprowadza, a kolejne 18% planuje to zrobić. 
 
Dane między kanałami obejmują także dane, które dostarczają informacji kontekstowych, 
umożliwiających korzystanie z sugestii opartych na analizie predykcyjnej. Aby zapewnić 
klientom prawdziwie udane doświadczenie, organizacje potrzebują kontekstu, który jest 
dostarczany w czasie rzeczywistym i wszechobecny w doświadczeniu klienta i agenta. 
 
Wnioski 
Aby rozwinąć obsługę klienta, która go zachwyci i której wynikiem będą wspaniałe recenzje 
i wzrost przychodów, należy rozważyć następujące dobre praktyki: 
 

• Zatrudnić osobę na stanowisko dyrektora ds. klientów lub ds. doświadczenia i zapewnić 
jej odpowiednie narzędzia, aby mogła skupić się na opinii klienta. 
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• Koncentracja na kliencie ma kluczowe znaczenie, ale nie należy zapominać 
o pracowniku. Zaangażowani pracownicy dokonują emocjonalnej inwestycji w firmę 
i dołożą wszelkich starań, aby obsłużyć klientów.  

• Dać odpowiednie narzędzia dyrektorowi ds. informatyki i jego zespołowi, aby stworzyć 
niezawodną podstawę technologiczną dla wszystkich aplikacji i strategii DCX dziś 
i w przyszłości. 

• Analizy są kluczem do sukcesu. Gromadzenie danych historycznych i w czasie 
rzeczywistym, zarówno ustrukturyzowanych jak i nieustrukturyzowanych, oraz 
konsolidacja tych informacji w celu zapewnienia 360-stopniowego wglądu w informacje 
o klientach. Równie ważne jest, aby podjąć działania wynikające z przeanalizowania 
danych. 

• Przenieść się do chmury w sposób strategiczny. Ustalić, co ma większy sens: pełne lub 
częściowe przeniesienie do chmury biorąc pod uwagę oddziały i aplikacje. Bez względu 
na zakres przeniesienia do chmury należy upewnić się, czy dostawca zapewnia 
strukturę cenową i wspiera zarówno oddziały i aplikacje działające lokalnie, jak 
i w chmurze oraz czy może w łatwy sposób dokonywać między nimi migracji. 

• Zoptymalizować strategię technologiczną. Architektury chmurowe i hybrydowe 
zapewniają globalny zasięg, zintegrowane aplikacje, bezpieczeństwo, ochronę danych 
i zgodność z przepisami oraz ogólne obniżenie stopnia złożoności. Kluczowa jest 
integracja hosta technologii, w tym centrum kontaktu, z UCC, systemem CRM 
i narzędziami do analizy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Nemertes: Nemertes to globalna firma doradcza i konsultingowa, opierająca swoje usługi na 
badaniach, która analizuje wartość biznesową nowych technologii. Od 2002 roku dostarczyliśmy 
strategicznych rekomendacji w oparciu o operacyjne i biznesowe dane metryczne, aby pomóc 
organizacjom dokonać udanej transformacji technologicznej dla pracowników i klientów. Krótko 
mówiąc: dobre dane firmy Nemertes pomagają klientom podejmować dobre decyzje. 
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