
2013'te küresel tüketicilerin 
%66'sı, kötü müşteri 
hizmetleri nedeniyle 
markaları veya işletmeleri 
değiştirdi. Bu değişikliği 
yapanların %82'si, markanın 
bunu durdurmak için daha 
önce bir şey yapabileceğini 
ifade etti.

  — Accenture Küresel Tüketici 
Değerlendirme Anketi, Accenture, Kasım 2013.

1. Mobilite
Mobil cihazlar müşterilere trafikte beklerlerken 

telefon aramaları yapma ya da bir toplantı 

öncesindeki birkaç dakikalık boşluklarında 

çevrimiçi olarak müşteri temsilcileri ile 

sohbet etme özgürlüğünü verir. Sonuç olarak 

şirketlerin müşteriler ile istedikleri yerde, 

istedikleri zaman ve tüm cihazlarda etkileşim 

kurmalarına izin veren mobil stratejiler 

benimsemeleri gerekir.

Müşteriler, sosyal medya aracılığıyla 
şirketlerle iletişime geçtiklerinde cevap 
alma sürelerinin hızlı olmasını istiyorlar.

%42'si
60 dakika içinde yanıt bekliyor.

— “Sosyal Müşteri Hizmetlerine İlişkin Müşteri Beklentileri 
Gerçekçi mi?” Jay Baer, The Social Habit, 4 Ekim 2012.

2. Tüm Kanallar
Tüm Kanallar, adından da anlaşılacağı gibi, tüm kanalları 

içerir: entegre ses, video ve web iletişimleri; sosyal medya 

izleme ve uzmanlara talep üzerine erişim. Müşteriler, bir 

müşterinin bir kuruluş ile ne zaman ve nerede bağlantı 

kurmayı tercih ettiğinden bağımsız olarak kanallar arasında 

geçiş yaptıklarında, işletmenin etkileşimlerine karşılık 

vermesini ve bu sayede kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde 

yüksek kaliteli deneyim yaşamayı beklerler. 

Tüm kanalların 
önemli özellikleri:
• Müşterilerin, işletmeler ve kuruluşlar ile 

etkileşim kurarken daha az çaba göstermesi

• Müşteri hizmet kanalları arasında geçiş 
yaparken tutarlı içerik ve veriler

• Kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları

Bir ürünü satın almaya cep telefonunda başlayan 
müşterilerin %90'ı, bir dizüstü bilgisayara geçiş yapmıştır. 

— “Mobilin Önceliği Artık Öldü diyor Google Display 
Reklam Yöneticisi Neal Mohan,” Forbes, 27 Şubat 2014.

3. Bulut
Cisco, buluta büyük yatırımlar yapmaya devam 

ediyor. Bir bulut iletişim merkezi ile işletmeler hızlı 

bir şekilde hazırlanabiliyor, kolaylıkla ölçeklendirme 

yapabiliyor, kaynakları en üst düzeye çıkarabiliyor 

ve en yeni yükseltmelere ve çözüm yetkinliklerine 

ulaşabiliyorlar. 10 aracıya ya da binlercesine sahip 

olan tüm boyutlardaki iletişim merkezleri buluttan 

yararlanabilir.

“Bulut bilişim ... hem kurulum 
modelini hem de BT'nin iş 
değerini kapsamlı yollarla 
değiştiren barındırmada evrimsel 
adımlar atıyor. Bunu onaylayan ve 
bunun hakkında gerçekte farklı 
olanı kabul edenler, bundan en 
fazla yarar sağlayacak olanlardır.”

– James Staten,
Sorumlu analist, Forrester Araştırması

4. Video
Video ve içerik işbirliği, bir mobil müşteri deneyimi 

kanalı olarak ivme kazanmaktadır. Müşteriler web 

sitelerinizden ya da telefonlarındaki uygulamalardan 

bir düğmeye dokunarak aracılarla sanal olarak 

etkileşim kurabiliyor ve işbirliği yapabiliyorlar. Bu 

müşteri deneyiminizi büyük oranda iyileştirebilir 

ve karmaşık işlemleri daha kolay bir şekilde ele 

almanızı sağlayabilir.

Videoyu kullanmanın üç yolu:
mobil, web sitesi ve şube.

5. Bütüncül müşteri 
deneyimi
Bütüncül müşteri deneyimine odaklandığınızda 

tüketicinizi bilir, proaktif olur ve tüm yolculuk 

boyunca her bir noktada sıra dışı müşteri 

hizmetleri sunarsınız.

Bağlan
• Kanallar arası müşteri etkileşimi

• Kişiselleştirilmiş ve etkili destek

• Daha fazla bağlılık, değer ve yinelenen harcama

İletişime Geç
• Çabasız deneyim

• Verimlilik artışı

• Tutarlı sonuçlar

Optimize edin
• Tek platform sayesinde karmaşıklıkta azalma

• Daha basit entegrasyon ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti

• Daha basit yönetici yapılandırması

Müşteri hizmetlerini 
dönüştüren ilk 5 
trend
Günümüzde müşteri hizmetleri basit bir 

telefon aramasından çok daha fazlasıdır. 

Günümüz müşterileri istedikleri zaman, tüm 

konumlarda ve her türlü cihazda hizmet almak 

istiyor. Dünün çözümleri yeterli değil. Müşteri 

hizmetlerinde takip edilmesi gereken beş 

önemli trend şunlardır:
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