
Geleceğin 
Çağrı Merkezi
Çağrı Merkeziniz Müşterilerin 
İstediklerini Sunuyor mu?
Müşterilerin davranışları, ihtiyaçları ve beklentileri 
sürekli olarak değişmektedir. Çağrı merkeziniz bu 
değişime ayak uydurmazsa, doğru müşteri deneyimi 
sunma konusunda kesinlikle yetersiz kalırsınız.

Müşteriler Değerli Olduklarını Hissetmek İsterler
Müşterilere, bir hizmet sağlayıcıyı veya perakendeciyi aradıklarında onlar için önemli olan iki 

faktör sorulduğunda, en baskın yanıt, Müşteri Deneyimi ile ilgiliydi, özellikle de değerli bir müşteri 
muamelesi görme hakkındaydı.

Çağrı Merkezlerinin İşlerini Doğru Yapması Gerekir 
Aksi Takdirde Müşteriler Hemen Ayrılırlar

Bu Artık Sadece 
Yalnızca 
Telefonla İlgili 
Değildir...
...Bu yalnızca e-posta veya web 
ile ilgili de değildir. Ortaya çıkan 
kanallar artık önemlidir, özellikle 
müşterilerin yapmak istedikleri 
konuşma türünü keşfederken.

Yeni kanallar giderek daha fazla 
tercih edilmektedir bu yüzden artık 
göz ardı edilemez.

Müşteriler mutsuzken sizinle 
doğrudan etkileşim kurmak isterler.

Müşterilerin, pozitif bir deneyimden 
sonra ürünü satın alması daha 
muhtemeldir ancak yeni kanalları 
açık tutmadığınız sürece bundan 
haberdar olmazsınız.

Yeni Kanallar Bağlantılı 
Bir Seyahat Sunmalı

Aynı soruyu yeniden sorduk ancak bu kez müşterilerden, bir kuruluşun ürünlerine veya 
servislerine erişmek için akıllı telefondaki veya tabletteki bir uygulamayı kullanırlarken hangi iki 

faktörün önemli olacağını belirtmelerini istedik. Artık önemli olan şey Bağlantılı Seyahattir.

Çağrı Merkezi, Nasıl Müşteri 
Gereksinimlerine Uygun Hale Getirilir?

www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

ÇevikBasitleştirilmiş Bağlantılı

Cisco'da, fark yaratan müşteri hizmeti sunmak için üç niteliğin bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Çağrı merkezi süreçleri ve teknolojisi şu özelliklere sahip olmalıdır:

Müşterilerin sizinle iletişim kurmasını 
ve ilk seferinde doğru kişiyle 
etkileşimde bulunmasını kolay 

hale getiren.

Müşterilere kendilerinin tercih 
ettikleri etkileşim yöntemini, 

belli bir anda kullanma 
esnekliği veren.

Müşterilere tüm etkileşimlerinde 
ve tüm ortamlarda tutarlı bir 
deneyim ve tam bağlantılı 

seyahat sunan.

Bir Ürün veya Hizmet Hakkında Soru Sorarken:

Telefonları yanıtlayan kişi 
tüm sorularıma yanıt verir.

Bana değerli bir müşteri 
olarak davranırlar.

Bana değerli bir müşteri 
olarak davranırlar.
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Onlarla yaptığım eski işlemler 
hakkında bilgi sahibidirler.

bir sorununun hemen 
giderilmesini bekler.

İngiltere'deki yetişkinlerin

Kaynak: callcentrehelper.com 2013 
Kaynak: callcentrehelper.com 2013 

bilgileri farklı kişilere defalarca 
vermekten nefret ettiklerini 

söylemişlerdir.

Tüketicilerin

Kaynak:  UKCSI 2012, 
Müşteri Hizmetleri Enstitüsü

çağrı merkezi ile yaşadıkları kötü 
deneyime bağlı olarak tedarikçiyi 

değiştireceklerini belirttiler.

İngiltere'deki yetişkinlerin

Kaynak: CCA Tüketici Anketi Sonuçları Eylül 2013

Kaynak: CCA Tüketici Anketi Sonuçları Eylül 2013

 

 

Source: CCA Consumer Survey Results September 2013

Müşteri beklentilerini karşılama konusunda, müşterilerin 
neleri önemli olarak gördüklerini anlamanız gerekir ve 
ardından sizinle etkileşimde bulunmak istedikleri 
yöntemle size erişebilmelerini sağlayın.
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Pozitif Geribildirimde Bulunurken:

Şikayette Bulunurken:

%41 %40 %36

İşlemlerimi uygulama 
üzerinden bilirler.
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Telefonları yanıtlayan kişi 
tüm sorularıma yanıt verir.
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