OBSŁUGA INFOLINII
Przewodnik Thulium

Przedmowa
Biuro obsługi to miejsce, w którym występuje duże natężenie problemów.
Trafiają tam klienci, którzy mają pytania. Pojawiają się zażalenia i uwagi,
prośby i potrzeby. Zwykle towarzyszy im niezadowolenie, bo pojawiła
się jakaś przeszkoda, która np. utrudnia udany zakup. Wpływają sprawy
stałych klientów, potencjalnych klientów, pracowników firmy - wszyscy
mają swoje powody, dla których ich sprawy powinny zostać załatwione
jako pierwsze.
Wszystko to oznacza, że praca w telefonicznej obsłudze klienta jest
trudna i stresująca.
Dlatego właśnie dział wsparcia nie może sobie pozwolić na kolejne
problemy - wewnętrzne. A te mają miejsce zawsze tam, gdzie nie ma
konkretnych struktur oraz zasad. Słabą organizację pracy działu obsługi
przez jakiś czas są w stanie ratować zdolności i wiedza poszczególnych
pracowników. Pracownicy są bardzo ważni, jednak każde biuro obsługi
musi przemyśleć swoją pracę i optymalnie ją ułożyć. Tu pojawia się
pytanie: JAK?
Ten ebook powstał dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak dobrze
ułożyć obsługę telefoniczną.
Zapraszamy do lektury :)
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Wprowadzenie
W 2018 roku w naszej firmie wiele się wydarzyło. Zwiększyliśmy
zatrudnienie o 50%, w bardziej przemyślany sposób zajęliśmy się
marketingiem, przybyło nam naprawdę wielu nowych klientów i…
zaczęliśmy mieć problemy z efektywną obsługą.
Firma, która robi system call center, sama miała problemy z obsługą? Nie
zawsze odbierała telefony? Tak, to zdarzyło się naprawdę.
Zdaliśmy sobie sprawę, że w obliczu nowych wyzwań musimy poukładać
pewne rzeczy inaczej, lepiej się przygotować na niektóre sytuacje.
2018 to był też rok rozmów z klientami, którzy dopiero zaczęli przygodę
z naszym produktem. Chcieliśmy się poznać bliżej, a w szczególności
zrozumieć ich potrzeby. Dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o ich biznesie
- problemach, przemyśleniach, obsługowych hackach. I wiele się od nich
nauczyliśmy.
W tym poradniku zajmiemy się jednym z podstawowych obszarów
obsługi - połączeniami telefonicznymi.

Po przeczytaniu ebooka będziesz wiedzieć:
•
•
•

Jak zorganizować proces obsługi połączeń.
Jak zrobić wewnętrzny audyt biura obsługi w zakresie połączeń
telefonicznych.
Jakich narzędzi potrzebujesz, a jakich nie potrzebujesz w swoim BOK.
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Co to jest proces?
Proces to zbiór akcji, wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja
jest niezbędna dla osiągnięcia konkretnego celu. W przypadku połączeń
telefonicznych, celem tym może być na przykład zapewnienie wszystkim
klientom szybkiej możliwości kontaktu. Tu nasuwa się kilka pytań:
• Czy chodzi nam o obsługę klienta na określonym poziomie?
• Jakie wskaźniki zastosować do oceny tego poziomu?
• Co oznacza słowo “szybkiej” w tym przypadku?
Dlatego tak ważna w podejściu procesowym jest możliwość mierzenia
wykonalności poszczególnych działań. Proces poddaje się analizom i
porównaniom, efekty jego działania można przedstawić liczbowo. Proces
daje wiedzę i kontrolę.
Proces ma do spełnienia bardzo ważną rolę. Stabilizuje i organizuje
działania firmy. Sprawia, że stają się przewidywalne i uporządkowane.
Firma to zespół naczyń połączonych, współpraca poszczególnych działów
jest kluczowa dla jej sukcesu. Jeśli procesu nie ma, zdarzenia takie jak
nagły wzrost sprzedaży, sezon urlopowy czy świąteczny dezorganizują
pracę firmy i mogą nią zachwiać.
Pracownicy i ich talenty to ogromna wartość dla firmy, ale jeśli praca
konsultantów zostanie uporządkowana, a oni sami zajmą w procesie
odpowiednie miejsca - ich potencjał będzie mógł zostać wykorzystany
w pełni.
Proces pomaga przezwyciężyć typowe problemy związane z obsługą
połączeń.
Jeśli interesuje Cię wyłącznie kwestia schematów i standardów dla
telefonicznej obsługi klienta, przejdź do strony __24__
Kliknij aby przejść do strony 24
Jednak czytając po kolei będziesz mieć pełny obraz tematu.
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Pięć problemów BOK związanych
z obsługą połączeń
Oto pięć problemów, z którymi nasi klienci zwracali
się o pomoc do Thulium. Pochodzą z badania Thulium
Persona, które przeprowadziliśmy w 2018 roku.
1.
2.
3.
4.
5.

Nieodbieranie telefonów
Brak oddzwaniania
Brak kontroli (brak raportów, brak statystyk w czasie rzeczywistym)
Brak struktury i jasnego podziału obowiązków między pracownikami
Oferowanie multichannelu (kilka kanałów komunikacji, które nie są
ze sobą zintegrowane ani nie są obsługiwane w jednym narzędziu)
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1. Nieodbieranie telefonów
“Wyliczyliśmy wartość nieodebrania jednego telefonu. Widać było, że jakieś
zamówienia w BOK uciekały. Był spory ruch na infolinii, pracownicy odbierali,
co się dało. A gdy się nie dało, to nawet nie wiedzieli, kto dzwonił, ile to
było osób, jakie to były numery. Nie było poczucia żadnej kontroli. Dlatego
sugerowałem, że warto zapłacić za system, bo gdy zrealizujemy jedno czy dwa
zamówienia więcej – zwróci nam się to. Porządek jest tego wart, bo przekłada
się na wyższą sprzedaż.”
Thulium Persona 2018

Najczęstsze powody nieodbierania telefonów:
• backlog – konsultanci mają tyle do zrobienia, że nie odbierają
bieżących połączeń, bo nie chcą być odrywani od swoich
niedokończonych obowiązków
• nie ma kontroli odbieralności połączeń. A skoro nikt nie wie, kto
odbiera połączenia, a kto nie, to konsultanci mają pokusę, by nie
odbierać, bo może odbierze ktoś inny. Nie każdy jest idealnym
pracownikiem i odczuwa wewnętrzna motywację, by dzień w
dzień w powtarzalny sposób wykonywać swoje obowiązki
• mocno zwiększony ruch telefoniczny (pik). W firmach
nie obsługujących klientów procesowo brakuje informacji
pozwalających przewidzieć takie sytuacje
• akurat nie ma w biurze osoby, która jest nieformalnym liderem
działu, najczęściej pracuje długo, na wszystkim się zna i zawsze
można ją o coś zapytać. Gdy takiej osoby zabraknie, a nie ma
procesu, konsultanci zwyczajnie boją się odbierać
• za mało ludzi w zespole
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2. Brak oddzwaniania
“Nasza stara centrala działała tak, że na wszystkich biurkach jednocześnie
dzwoniły telefony. Na telefonie widać było nieodebrane połączenia, ale nie
wiadomo było, czy ktoś tego połączenia nie odebrał na innym stanowisku.
Dlatego nie oddzwanialiśmy”
Thulium Persona 2018

Najczęstsze powody nieoddzwaniania:
• używanie tradycyjnych telefonów stacjonarnych pokazujących na
wyświetlaczach informacje wprowadzające w błąd konsultantów
• brak kontroli nad parametrami oddzwonień
• brak świadomości kosztów nieoddzwaniania
• używanie telefonów komórkowych. Informacja o połączeniu,
zamiast być dystrybuowana między pracownikami BOK,
zostaje u tylko jednego pracownika i firma jest zdana na jego
obowiązkowość
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3. Brak kontroli nad infolinią
“Mieliśmy dużo utraconych połączeń i nie byliśmy w stanie na naszej
centrali sprawdzić dlaczego i kto zawinił. Nie mieliśmy ani nagrywania, ani
odpowiednich raportów, których potrzebuję do oceny pracy konsultantów.
Brakowało też statystyk w czasie rzeczywistym, które pomogłyby lepiej
alokować zasoby. Brakowało nam kontroli.”
Thulium Persona 2018

Najczęstsze powody nieodbierania telefonów:
• brak odpowiednich narzędzi
• nieumiejętne korzystanie z modułu raportowania lub nieużywanie
raportowania w ogóle
• źle skonfigurowane wallboardy
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4. Brak struktury i jasnego podziału
obowiązków między pracownikami
“Nie mieliśmy uporządkowanej pracy. Nie wiadomo było, kto się zajmuje czym
i czy jego praca została wykonana.”
Thulium Persona 2018

Najczęstsze powody braku struktury i jasnego podziału
obowiązków między pracownikami:
• brak specjalizacji i jasnego podziału obowiązków (firma rośnie,
a dalej wszyscy robią wszystko, wszyscy odbierają wszystkie
połączenia etc.)
• brak rozliczania, monitorowania
• brak jasnej polityki dystrybucji połączeń
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5. Oferowanie multichannelu
(kilka kanałów komunikacji, które nie są ze sobą zintegrowane ani nie są
obsługiwane w jednym narzędziu)
“Często zdarzało się, że klient najpierw dzwonił, a potem pisał. U nas konsultanci
zajmowali się albo połączeniami albo mailami i nie mieli świadomości, że to
jest ciągle ten sam klient. To powodowało różnego rodzaju problemy”
“Chcieliśmy rozwiązania, które będzie dawało nam obsługę zarówno infolinii jak
i wiadomości mailowych. Wcześniej mieliśmy całkiem inny system do obsługi
telefonów i maili. To były dwa osobne systemy, chcieliśmy to zintegrować.”
Thulium Persona 2018

Najczęstsze powody oferowania dwóch lub więcej kanałów,
które nie są ze sobą spięte:
• nieświadomość, co daje połączenie dwóch kanałów,
• brak odpowiedniego narzędzia lub korzystanie z wielu
niewspółpracujących ze sobą narzędzi (jedna osoba zajmuje
się czatem, a inna Messengerem. Nie mogą się wspierać w
wykonywaniu zadań, a ich czas pracy nie jest optymalnie
wykorzystany),
• nabycie drogiego wyspecjalizowanego modułu (np. infolinii) i
dokupowanie później dodatkowych modułów (np. helpdesk) bez
działań integracyjnych
Może być tak, że powyższe problemy nie dotyczą Twojej firmy.
Może być tak, że któryś z nich dotyczy, a nawet o tym nie wiesz.
Dlatego zrób audyt light w biurze obsługi.
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Audyt light w biurze obsługi
Dlaczego nazwaliśmy go audytem light?
Prowadzenie audytu wewnętrznego kojarzy się z dużym zagadnieniem,
arkuszami kalkulacyjnymi, które procesor Twojego komputera ledwo
jest w stanie udźwignąć.
Nie zawsze jest na to czas. Jeśli nie chcesz czekać, a potrzebujesz mieć
pigułę wiedzy na temat obsługi natychmiast, zrób audyt light.

Jak zrobić audyt light infolinii?
Audyt light to kombinacja najważniejszych wskaźników obsługi klienta
w danym kanale komunikacji z analizą dnia pracy konsultanta.
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Audyt: Odbieralność połączeń
Service Level

W ocenie odbieralności połączeń najlepiej sprawdzi się raport Service
Level. Jeśli tu pojawiają się niepokojące liczby, to od razu wiadomo, że
infolinia nie działa najlepiej.
Najważniejsze pytania dotyczące SL to:
• Ile procent wszystkich połączeń jest odebrane?
• Ile procent wszystkich połączeń jest odebrane w ciągu 20 sekund?
Service Level ocenia obsługę połączeń z punktu widzenia klientów, a
klienci oczekują od firm określonych standardów - jeśli je spełnisz, będą
zadowoleni, jeśli nie, prawdopodobnie zadzwonią do kogoś innego.
#wskazówka:
20 sekund uwagi
Standardem rynkowym jest odbieralność <20 sekund
(szczególnie dla infolinii, gdzie obsługa wspomaga sprzedaż).
Jeśli nie wiesz jaka jest tolerancja Twoich klientów na długość
oczekiwania, bezpiecznie jest przyjąć tę wartość.
Jeżeli nie masz narzędzia, które pozwoliłoby Ci zmierzyć ten parametr,
zacznij od zdobycia tej wiedzy. Np. za pomocą bezpłatnych testów
systemu call center Thulium.
#wskazówka:
analizuj dane z min. miesiąca
Aby wyciągnąć rzetelne wnioski, przeglądaj dane w perspektywie
min. miesiąca - analiza pojedynczego dnia nie pokazuje trendów.
#wskazówka:
100% wszystkich połączeń
Pożądanym wskaźnikiem raportu Service Level powinna być
wartość zbliżona do 100%. Oznacza ona, że wszystkie połączenia
zostały odebrane.
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#wskazówka:
80% połączeń w ciągu 20 sekund
Optymalnym wynikiem wskaźnika SL 20 sek. (odebrania
połączeń w ciągu 20 sekund) jest 80%. Wynik ten oznacza, że
80% spośród wszystkich połączeń jest odbieranych w ciągu 20
sekund.
Dlaczego akurat 80%?
Większy procent oznaczałby, że nasi pracownicy bardzo dobrze sobie
radzą nawet w godzinach pików komunikacyjnych. Wobec tego prawie
na pewno mają niewiele pracy na infolinii poza godzinami szczytu.
Wniosek: można efektywniej wykorzystać możliwości zespołu.
Niższy niż 80% poziom wskaźnika oznacza, że wielu klientów (więcej niż
20% wszystkich klientów) oczekuje na rozmowę dłużej niż 20 sekund.
Wiemy już, że 20 sekund to zwykle czas akceptowany przez klientów.
Dłuższy czas oczekiwania może powodować, że zaczną rezygnować z
oczekiwania na połączenie.
Przykładowy raport SL bez określonego czasu odebrania połączenia:
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Można zauważyć:

Dział serwis odbiera 58-78% wszystkich połączeń. Oznacza to, że wiele
połączeń pozostaje nieodebranych. W styczniu aż 42% połączeń nie
zostało odebranych. Warto te dane skonfrontować z wiedzą o sytuacji w
firmie i zadać sobie pytanie: z jakiego powodu akurat w styczniu wynik
był wyraźnie niższy. Być może zbyt wiele osób było wtedy na urlopie, a
może wystąpiły jakieś inne zdarzenia, które obciążyły dział?
Aby lepiej zrozumieć sytuację, warto zobaczyć, ile spośród połączeń jest
odebranych w ciągu 20 sekund (SL 20 sekund):

Można zauważyć:

Poziom wskaźnika jest znacznie niższy: 30-56%.
SL na poziomie 30% oznacza, że obsługa 70% połączeń nie spełniła
standardów rynkowych. 70% klientów nie uzyskało w styczniu połączenia
w akceptowanym przez nich czasie. Istnieje więc ryzyko ich utraty.
W raporcie widać również, że w grudniu spadła liczba połączeń
przychodzących (kolumna: “Przychodzące”), by w styczniu wyraźnie
wzrosnąć. Można wstępnie postawić tezę, że w okresie świątecznym liczba
połączeń spada, by następnie wzrosnąć w styczniu. Oznaczałoby to, że w
kolejnym roku warto zapewnić od początku roku więcej konsultantów
na infolinii. Oczywiście taka teza wymaga weryfikacji przez kolejne lata.
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#wskazówka:
zaplanuj godziny pracy
Sprawdź, czy wskaźnik utrzymuje się na podobnym poziomie
przez cały dzień. Może masz wolne siły przerobowe w jednej
godzinie, a potem robi się bardzo gorąco? Rzadko ruch
telefoniczny rozkłada się równomiernie. Dysponując wiedzą
możesz np. “przesuwać” konsultantów pomiędzy poszczególnymi
godzinami i szybko uzyskać dobre efekty.
Raport SL w ciągu 20 sekund, zgrupowany godzinowo (Grupowanie:
“Godzina dnia”):

W kolumnie “Data” widzimy godziny. Godzina 8 oznacza czas od godziny
8:00 do godziny 8:59.

Można zauważyć:

Poziom SL 20 sek. jest najniższy w godzinach 13 oraz 16. Znając specyfikę
firmy możemy ustalić, że jest to pora obiadowa oraz koniec dnia pracy
- firma pracuje do godziny 16.00. Część klientów prawdopodobnie
podejmuje próbę kontaktu w ostatnich minutach pracy firmy. Jeśli chcesz
poprawić odbieralność połączeń, możesz rozważyć wprowadzenie
zmian organizacyjnych. Przykładowo: ustalenie minimalnej liczby
konsultantów, którzy muszą być dostępni na infolinii w porze obiadowej.
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Umów się na prezentację
systemu online
Nasz specjalista pokaże
ci możliwości Thulium
Zapisz się!
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#wskazówka:
wszystkie ręce na pokład w najbardziej obciążone dni tygodnia
Poznaj wahania natężenia liczby połączeń na infolinię w różne
dni tygodnia. Zobaczysz w ten sposób uśrednioną odbieralność
połączeń (SL) w każdym dniu tygodnia. Istnieje szansa, że
taka analiza pozwoli dostrzec jakąś prawidłowość, że np. w
poniedziałki jest mniejszy ruch i lepszy wynik wskaźnika SL,
ale w piątki jest znacznie gorzej. Wiedząc to możesz zadbać o
zapewnienie większej liczby osób w piątki.
W raporcie widać również, że w grudniu spadła liczba połączeń
przychodzących (kolumna: “Przychodzące”), by w styczniu wyraźnie
wzrosnąć. Można wstępnie postawić tezę, że w okresie świątecznym liczba
połączeń spada, by następnie wzrosnąć w styczniu. Oznaczałoby to, że w
kolejnym roku warto zapewnić od początku roku więcej konsultantów
na infolinii. Oczywiście taka teza wymaga weryfikacji przez kolejne lata.
Poniżej fragment raportu SL z okresu od stycznia do marca, dane
zgrupowano dziennie:
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Taki raport warto wyeksportować, by w arkuszu kalkulacyjnym wykonać
na nim kilka dodatkowych operacji - zgrupować je dniami tygodnia i
ustalić średnią wartość wskaźnika SL w poszczególne dni tygodnia:

Można zauważyć:

Poziom SL 20 sek. jest najniższy w godzinach 13 oraz 16. Znając specyfikę
firmy możemy ustalić, że jest to pora obiadowa oraz koniec dnia pracy firma pracuje do godziny 16.00.
#wskazówka:
poprawiaj wyniki za pomocą oddzwonień
Jeśli powyższe zabiegi niewiele zmienią, możemy także rozważyć
zastosowanie modułu oddzwonień. Gdy odbieralność wynosi 70%
połączeń, ale do pozostałych klientów oddzwaniamy w ciągu 1-2
godzin, to pośrednio uzyskujemy 100% wskaźnik odbieralności
połączeń.
#wskazówka:
nie spiesz się z wyciąganiem wniosków
Analiza samych wskaźników nie pozwoli zrozumieć całej sytuacji
w dziale obsługi. Za wcześnie jeszcze na ostateczne wnioski.
Może się okazać, że połączenia nie są odbierane, ale na wszystkie
oddzwaniamy. Albo że to właśnie oddzwanianie zatyka nam kanał
telefoniczny. Może być również tak, że konsultanci wykonują inne
czynności, które uniemożliwiają odbieranie połączeń.
Sprawdzeniu tych hipotez służy część druga audytu light - analiza pracy
konsultanta.
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Audyt: Wydajność agenta
Kolejnym krokiem jest zbadanie wydajności, jaką mają agenci. Jeśli szef
BOK widzi, że nie dowozi procentów odbieralności, to trzeba zobaczyć,
ile agent jest w stanie obsłużyć w przeciągu godziny/dnia połączeń
telefonicznych. Sprawdzić to można spędzając z konsultantem chociaż
jeden dzień pracy i uważnie przyglądając się temu, co robi.
Podejście stricte wskaźnikowe nie pozwoli zrozumieć przyczyn
problemów. Np. agent korzysta z 4 narzędzi, aby przejść cały proces
obsługi, a mógłby z 2. Nie dowiemy się tego, jeśli nie przyjrzymy się
pracy konsultantów z bliska i nie spędzimy z konsultantem jednego
dnia. Dlatego pora na część drugą audytu light - sprawdzenie wydajności
agenta.
Analityka daje sygnał, że dzieje się coś złego i pozwala porównywać
wyniki z różnych okresów/różnych konsultantów. Mając takie informacje
możemy szukać dalej. Jeżeli konsultanci wykonują te same zadania, i
jeden obsługuje 5 połączeń w godzinę, a drugi 10, to coś jest nie w porządku.
To daje możliwość pochylenia się nad tym pracownikiem i zrozumienia
przyczyny problemu.
Może się okazać, że konsultant obsługuje 4 rozmowy w ciągu godziny i
to jest słaby wynik, ale ma do wypełnienia jakiś formularz po rozmowie,
który zajmuje mu 20 minut. Konsultant nie chce tego robić w trakcie
kontaktu z klientem, więc jego efektywność jest niska patrząc tylko
na ten jeden wskaźnik. Ma po prostu dużo back office’owych zadań do
wykonania.
Zdarza się również tak, że konsultant korzysta z 4 różnych narzędzi.
Logowanie i sprawdzanie w nich informacji zajmuje wiele czasu, a
można by ten czas skrócić integracją narzędzi.
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Co sprawdzić?
1. Usiądź w BOK jako konsultant i przyjrzyj się procedurom i procesom zobacz, czy w firmie istnieją jasne ścieżki działania, zwróć uwagę, na
co konsultanci tracą najwięcej czasu, czego im brakuje, gdzie są tzw.
wąskie gardła.
2. Zobacz z jakich narzędzi korzystają pracownicy infolinii - czy są
wystarczające do pracy. Czy dostęp do ważnych informacji jest
wygodny? Zdarza się na przykład, że kiepskiej jakości słuchawki
potrafią bardzo zakłócać pracę ze względu na panujący w BOK-u szum.
3. Dokonaj przeglądu tematów, z którymi zgłaszali się klienci w ciągu
ostatniego miesiąca. Szczególną uwagę zwróć na tematy trudne,
powtarzalne i te zajmujące dużo czasu. Być może informacje
udostępnione na stronie nie są wystarczające?
Już takie proste działania ukazują wiele obszarów potencjalnych prac.
Na tym etapie bardzo skuteczne bywają:
1. Wdrożenie jasnego podziału zadań na danym stanowisku, być może
stworzenie specjalizacji, oddelegowanie zbędnych czynności do
innych działów lub stworzenie dodatkowego stanowiska.
2. Stworzenie procedur dla powtarzalnych/czasochłonnych procesów.
Dzięki nim nie trzeba będzie wymyślać koła na nowo.
3. Rozważenie usunięcia z oferty produktów generujących niezadowolenie
lub problemy.
4. Szukanie sposobów na poprawę przepływu w “wąskich gardłach”
(wąskim gardłem może być np. strona internetowa - uzupełnienie
informacji na niej na podstawie tego, z czym zgłaszają się klienci jest
bardzo ważne, samoobsługa jest jednym z najważniejszych trendów
w obsłudze klienta i odciąża BOK)
5. Stworzenie szablonów odpowiedzi dla spraw powtarzalnych/checklist
dla bardziej złożonych.

Audyt zrobiony? Masz już rozeznanie w działaniu swojego BOK?
Za chwilę przejdziemy do procesu.
Najpierw krótka ściągawka z pojęć, którymi będziemy się posługiwać.
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Słownik funkcji związanych z infolinią
i co one mogą dla Ciebie zrobić
Zanim pokażemy Ci standardy i schematy obsługi telefonicznej oraz
zadamy dużo ważnych pytań i podamy na nie odpowiedzi chcielibyśmy
się upewnić, że znasz najważniejsze pojęcia związane z infolinią.
Jeśli czujesz się mocny w tematyce call center, pomiń ten fragment.
Jak działa

Jak minimalizuje
wysiłek klienta

Jak usprawnia pracę
firmy

Infolinia

Służy do kompleksowej obsługi
połączeń przychodzących.
Pozwala, by wielu klientów
mogło jednocześnie dodzwonić
się do firmy i zostać
obsłużonym konsultantów.

Klient nie musi dzwonić
wiele razy - dodzwoni
się, nawet gdy wszystkie
linie są zajęte, a system
oddzwoni do niego, jeśli nie
będzie mógł oczekiwać na
rozmowę.

Praca konsultantów jest bardziej
równomiernie rozłożona a zespół
bardziej wydajny - połączenie
trafia do wolnego konsultanta
uprawnionego do obsługi
danego tematu. Ogranicza utratę
klientów - gdy jeden konsultant
jest zajęty, połączenie zostanie
skierowane do innego.

Jeden ogólny
numer
telefonu

Numer telefonu od operatora
VoIP, na który może
jednocześnie zadzwonić wielu
klientów.

Klient nie musi się
zastanawiać, na który
numer zadzwonić. Klient
ma zawsze jeden numer do
firmy, co jest łatwiejsze do
zapamiętania i zapisania.

Firma nie musi promować kilku
numerów, tylko jeden.
Większa kontrola nad obsługą
połączeń (raporty) niż
w przypadku wielu numerów lub
numerów komórkowych.

IVR
(menu
głosowe)

Interaktywne menu głosowe.
Pozwala klientowi
samodzielnie wskazać temat
sprawy lub dział, z którym chce
się połączyć. Wyboru klient
dokonuje tonowo - za pomocą
klawiatury telefonu. To pozwala
skrócić czas obsługi.

Klient może sam wybrać,
z kim chce się połączyć.

Firma może zorganizować
ścieżkę obsługi połączenia
(drzewo IVR) , dbając o to, by
klient trafił w odpowiednie
miejsce.
Dodatkowo jeszcze przed
rozmową z konsultantem może
mu przekazać ważne informacje.

Dodatkowe menu głosowe.
Osobne menu głosowe dostępne
poza godzinami pracy biura.
Informuje klienta o godzinach
pracy biura oraz o innych
możliwościach kontaktu, jak
np. zostawienie wiadomości,
zamówienie oddzwonienia.

Klient od razu wie, że
w firmie nie ma nikogo i wie,
kiedy ma zadzwonić. Nie
musi podejmować wysiłku,
by ponowić kontakt.
Zamiast tego może zostawić
wiadomość, by w godzinach
pracy konsultant zajął
się jego sprawą/zamówić
oddzwonienie, które nastąpi
w czasie pracy biura.

Funkcje

Drugi IVR,
po godzinach
pracy

Firma ogranicza liczbę
utraconych/niezadowolonych
klientów, obsługując ich
innymi kanałami kontaktu oraz
samodzielnie inicjując kontakt
z nimi. W ten sposób buduje
wizerunek firmy przyjaznej
i proklienckiej.
Może oddzwaniać do wszystkich,
którzy dzwonili, nawet jeśli klient
nie zostawił wiadomości - wtedy
klient nie musi podejmować
żadnego dodatkowego wysiłku.
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Funkcje

Jak działa

Jak minimalizuje wysiłek
klienta

Jak usprawnia pracę
firmy

Funkcje IVR:
autoryzacja klientów

Funkcja IVR, obsługiwana bez
udziału konsultantów. Klient
tonowo identyfikuje się swoim
numerem PIN. Jego poprawne
wprowadzenie powoduje kolejne
działanie np. połączenie z jakimś
działem, automatyczne odczytanie
jakiejś informacji itp.

Funkcje IVR:
przełączenie
zautoryzowanych
klientów na specjalną
kolejkę/ numer

Funkcja IVR.
Kieruje zidentyfikowanych klienKlient może się dodzwonić w innym
tów na kolejkę (ma zwykle inne
trybie niż pozostali klienci np. poza
ustawienia i co za tym idzie inny
godzinami pracy biura.
tryb obsługi lub numer (obsługiwany np. przez osobę pełniącą dyżur).

Funkcje IVR:
Automatyczne
odczytanie informacji
np. statusu zamówienia

Funkcja IVR, obsługiwana bez
udziału konsultantów.
Klient dostaje informacje natychmiast,
Syntezator mowy odczytuje
Odciąża konsultantów
nie musi czekać na połączenie
zautoryzowanym klientom
i oszczędza ich czas.
z konsultantem.
zdefiniowane informacje np. status
ich zamówienia.

Funkcje IVR:
Automatyczne łączenie
klienta z konsultantem,
z którym poprzednio
rozmawiał

Funkcja IVR, obsługiwana bez
udziału konsultantów.
Klient zostaje skierowany do
osoby, która zna już sprawę.

Klient nie musi powtarzać tych
samych informacji.

Oszczędza czas konsultantów.
Osoba, która zna już temat,
zwykle szybciej rozwiąże
problem klienta niż osoba, która
dopiero go poznaje.

Kolejkowanie połączeń

Funkcja Infolinii.
Ustawia połączenia wykonywane
do tego samego działu/w tej
samej sprawie w jednej kolejce.
Połączenia oczekują w niej na
rozmowy z konsultantami.

Ułatwia klientowi kontakt z firmą.
Klient nie musi dzwonić wiele razy
- dodzwoni się, nawet gdy linie są
zajęte. W kolejce może oczekiwać na
rozmowę.

Firma dokładnie widzi
obciążenie infolinii
i może dopasować zasoby do
zapotrzebowania.

Komunikat o
liczbie osób
oczekujących
i o innych opcjach
kontaktu

Funkcja Infolinii.
Informuje klienta o liczbie osób
oczekujących w kolejce przed
nim (tempo zmniejszania się tej
liczby pozwala oszacować, kiedy
nastąpi połączenie) i innych
opcjach kontaktu np.możliwości
zamówienia oddzwonienia.

Klient wie, ile będzie czekał - może
podjąć decyzję, czy chce oczekiwać
na rozmowę czy np. zamówić
oddzwonienie. Druga opcja przenosi
ciężar kontaktu z niego na firmę.

Firma chroni się przed utratą/
niezadowoleniem klientów.
Porządkuje proces, w którym
obsługa każdego kontaktu do
firmy zostaje dopilnowana.

Podsłuch

Podsłuch rozmów.
Umożliwia podsłuchiwanie
rozmów konsulantów oraz
podpowiadanie im w czasie
rzeczywistym.
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Klient sam dokonuje autoryzacji, co
skraca czas obsługi.
Jeśli po autoryzacji następuje
rozmowa z konsultantem, to
konsultant wie z kim rozmawia, więc
klient nie musi się powtarzać.

Odciąża konsultantów
i oszczędza ich czas.

Umożliwia inny tryb obsługi
wybranych klientów.
Stosowana w przypadku
wykupienia dodatkowej usługi
np. dostępu do wsparcia
serwisowego poza godzinami
pracy. Połączenie może
wtedy trafiać do dyżurnego
administratora.

Firma może ocenić poziom
wiedzy/umiejętności
pracowników.
Nowi pracownicy mogą uczyć się
od starszych pracowników.

Funkcje

Jak działa

Jak minimalizuje wysiłek
klienta

Jak usprawnia pracę
firmy

Oddzwonienia

Funkcja Infolinii.
Jej celem jest oddzwonienie
do klientów, którym
z jakiegoś powodu nie udało
się skontaktować z firmą, np.
zrezygnowali z oczekiwania
na infolinii, lub zamówili
oddzwonienie.

Funkcja przenosi ciężar kontaktu
z klienta na firmę.
Klient nie musi ponosić kosztów
połączeń.

Firma chroni się przed utratą/
niezadowoleniem klientów .
Oddzwania do klientów, którzy
zamówili oddzwonienie lub np.
czekali w kolejce określony czas.

Identyfikacja klienta
z pełną historią
kontaktu

Funkcja Infolinii (Czatu, Emaila)
Wyszukuje numer telefonu dzwoniącego i otwiera jego kartę klienta
wraz z całą historią komunikacji
(wszystkie kanały kontaktu).

Klient nie musi powtarzać wszystkich
informacji, a czas jego obsługi jest
znacząco krótszy.
Klient doświadcza bardziej
spersonalizowanej obsługi.

Konsultant wie z kim rozmawia
i ma pod ręką informacje
historyczne o kliencie - kiedy się
kontaktował, jakimi kanałami,
w jakich sprawach. Dzięki temu
szybciej obsługuje klienta.

Callback

Funkcja Callback.
Jedna z form kontaktu dostępna
w widgecie Click2Contact
umieszczanym na stronie
internetowej. Oddzwania do
klienta, który zostawił swój numer
- Podaj swój numer a oddzwonimy
do Ciebie w ciągu X sekund.

Warm transfer
(Attended Transfer)

Funkcja Infolinii - transfer
z konsultacją.
Przełączenie klienta do innej
kompetentnej osoby, przy czym
konsultant, który przełącza,
wprowadza nowego konsultanta
w temat rozmowy.

Większa konwersja firma zachęca klientów
przebywających na stronie do
kontaktu i tym samym aktywnie
pozyskuje klientów.

Klient nie musi ponosić kosztów
połączeń.
Klient nie musi dzwonić i czekać system dzwoni dopiero gdy konsultant
jest dostępny i gotowy do rozmowy.
Zintegrowany z innymi kanałami
kontaktu. Buduje pozytywny
wizerunek firmy.

Klient nie musi się powtarzać.

Skrócenie czasu obsługi
konsultantów - przekazanie
najważniejszych informacji
zajmuje mniej czasu niż
poznanie ich od nowa.
Konsultant nie zaczyna rozmowy
od punktu zero.
Budowanie wizerunku firmy
przyjaznej klientom (takie
podejście jest odbierane jako
pomocne).

Firma może monitorować
poziom obsługi swoich
konsultantów. Konsultant może
w razie potrzeby wrócić do
ustaleń z klientem zapisanych
w nagraniu. Firma może
wykorzystywać nagrania do
podnoszenia umiejętności
konsultantów lub szkolenia
nowych.

Nagrywanie rozmów

Nagrywanie rozmów
prowadzonych z klientami.

Konsultant może wrócić do nagrania
rozmowy, jeśli do rozwiązania sprawy
klienta potrzebuje informacji z tej
rozmowy. Dzięki temu klient nie jest
obciążony kolejnym kontaktem, gdzie
musiałby się powtarzać.

Ocena rozmów

Funkcja Infolinii.
Ankieta SMS wysyłana do
klientów po rozmowie. Zbiera
opinie o satysfakcji klientów
z kontaktu z firmą.

Chroni przed utratą/
niezadowoleniem konsultantów.
Pozwala klientowi wyrazić swoją
Firma widząc negatywną opinię
opinię dotyczącą uzyskanego poziomu klienta zyskuje szansę na
informacji oraz wsparcia.
podjęcie działania naprawczego,
weryfikacji ustaleń z klientem
lub zachowania konsultanta.
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Proces obsługi infolinii
Tutaj zaczyna się najważniejsza część ebooka.
O procesie obsługi klienta w przypadku połączeń możemy mówić
wtedy, gdy zaplanujemy całą ścieżkę obsługi połączeń od początku
do końca kontaktu. Od momentu, gdy klient styka się z naszą marką/
stroną i dokonuje wyboru kanału komunikacji. Jeśli wybiera połączenia,
to wchodzi na analizowaną przez nas ścieżkę. Końcowym momentem
jest zakończenie rozmowy. Proces jest dobrze zorganizowany wtedy,
jeśli ta ścieżka kontaktu nie ma miejsc, w których następuje problem z
kontaktem, a klient dobrze go ocenia.
Na organizację ścieżki połączenia wpływ mają kwestie organizacyjne oraz
zastosowane funkcje systemu, przede wszystkim: IVR i kolejek. Każdy z
tych modułów daje wiele możliwości, które tu omówimy. Przydatne będą
także dane w postaci raportów infolinii - dzięki nim sprawdzisz, czy
przyjęta organizacja ruchu dobrze działa.
Z tej części dowiesz się m.in.:
1. jak korzystać z IVR-a i kolejek, aby stworzyć dobry proces obsługi
2. jakich ich funkcji używać w konkretnych biznesowych przypadkach
3. jakie raporty są kluczowe w codziennej pracy szefa infolinii

Pora zadać sobie bardzo ważne pytanie:

Czy ja w ogóle potrzebuję infolinii
w swoim biurze obsługi?
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Czy potrzebuję infolinii w swoim
biurze obsługi?
Niemal na pewno TAK. Dlaczego?
Infolinia jest potrzebna wszędzie tam, gdzie jest zespół osób, których
istotnym zadaniem jest obsługa połączeń. Powodów, by optymalnie
zorganizować ten kanał komunikacji jest wiele:
Telefon jest powszechnie stosowany
Liczba kanałów ciągle wzrasta i przyzwyczajenia się zmieniają, mimo to
dla wielu klientów telefon nadal pozostaje głównym sposobem kontaktu.
Bardzo przydaje się w trudnych sprawach, gdy klient oczekuje pomocy
natychmiast. Choć ten kanał kontaktu jest bardzo tradycyjny, ciągle
ewoluuje i przybywa mu nowych funkcji (samych typów oddzwonień
jest kilka, o czym już niedługo).
Obsługa skomplikowanych spraw
Czat na stronie zyskuje na popularności, ale zazwyczaj załatwia się na
nim proste sprawy. Po co dużo pisać o skomplikowanej sprawie na czacie,
skoro można ją szybko przedyskutować przez telefon? Pisanie maila z
kolei zawsze wiąże się z ryzykiem, że odpowiedź przyjdzie późno.
Jak wynika z badań American Express, 46% klientów woli rozmawiać
z obsługą na temat trudnych spraw przez telefon.

Insightsquared.com

Samoobsługa
W przypadku infolinii ważny jest też aspekt samoobsługi: klient dzięki
IVR wiele czynności może wykonać sam, bez angażowania konsultantów.
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Drzewo IVR
IVR może witać klienta odpowiednim komunikatem (wgranym lub
wygenerowanym za pomocą syntezatora mowy) i informować go
o dostępnych opcjach połączenia (np. Aby połączyć się z działem
handlowym, wybierz 1). Ale to nie wszystko!
IVR może wykonywać także bardziej zaawansowane akcje takie jak
autoryzacja klienta za pomocą numeru PIN czy kierowanie klienta
do przypisanego opiekuna. System może też sprawdzać dostępność
konsultantów, by na podstawie tej informacji kierować połączenie w
miejsce X lub Y.

Podstawowe funkcje IVR:
1. odtwarza komunikaty powitalne, informacyjne a nawet
spersonalizowane
2. kieruje połączenie na podstawie tonowego wyboru dokonanego przez
klienta
3. przełącza do innego drzewa IVR, gałęzi drzewa, kolejki, osoby, na
numer telefonu
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Zaawansowane funkcje IVR:
1. Autoryzacja klienta numerem PIN
2. Przełączenie do opiekuna klienta
3. Przełączenie klienta do odpowiedniej osoby na podstawie informacji
zawartej w karcie klienta
4. Prośba o ocenę rozmowy
5. Wysłanie wiadomości do agenta w przypadku nieodebranego
połączenia
6. Odczytanie komunikatu powitalnego z imieniem klienta i skierowanie
do określonej gałęzi
7. Podjęcie akcji tylko gdy określona liczba agentów jest wolna
8. Podjęcie akcji w zależności od liczby osób w kolejce
9. Pobranie informacji z systemu zewnętrznego przez API i podjęcie
akcji na podstawie rezultatu
10. Obsługa godzin pracy
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Kiedy IVR?
Tworząc swoją ścieżkę obsługi możesz, ale nie musisz zastosować
wszystkie dostępne w systemie call center elementy. IVR pełni ważną
rolę, jednak są przypadki, kiedy zamiast pomagać, będzie utrudniał
klientom kontakt.
#wskazówka:
Kiedy IVR będzie w firmie przydatny?
IVR ma za zadanie kierować połączenia do różnych działów
w firmie, w których czekają wyspecjalizowani w obsłudze
konsultanci. Chcemy, by trafiały do nich połączenia dokładnie z
tego zakresu. Jeśli w firmie pracownicy mają taki sam poziom
umiejętności i wiedzę, by obsługiwać wszystkie sprawy klientów,
wtedy IVR nie jest potrzebny, bo nie jest potrzebny “podzielnik”.
Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy IVR nie tyle rozdziela ruch
do innych działów, co służy zbieraniu informacji o klientach i ich
preferencjach.

28

Zerknijmy na proces obsługi bez IVR.
W tej wersji procesu połączenia nie trafiają na IVR, tylko bezpośrednio do
kolejek, gdzie oczekują na wolnych konsultantów. Kolejka jest miejscem,
do którego trafiają wszystkie połączenia zbliżone tematyczne i czekają w
kolejce na obsługę przez konsultantów.

29

Przykłady firm z IVR i bez
Przykład 1: Kilka oddziałów po kilkunastu konsultantów. Bez IVR.
Branża turystyczna. Duża firma, oddziały w wielkich miastach.
Poszczególne oddziały pracują na swoje wyniki (a nie dzielą się nimi), a
część działań promocyjnych odbywa się lokalnie.
Firma zastosowała osobne infolinie, na osobne numery telefonu,
by klienci, którzy dzwonią w wyniku promocji oddziału, trafiali
bezpośrednio do nich. Z tego powodu nie zastosowano głównego IVR z
jednym numerem dla całej marki. Ryzyko było jednak takie, że w chwili
pików komunikacyjnych klienci mogli się irytować brakiem dostępności
konsultantów. Wobec tego przewidziano dodatkową opcję: jeśli na danej
infolinii wszyscy są zajęci, połączenie jest przekierowywane na infolinię
w innej lokalizacji.
Przykład 2: Sklep internetowy. IVR oraz oddzielne kolejki do obsługi
promocji.
Firma prowadzi sklep internetowy oraz sprzedaje za pomocą Allegro.
By obsłużyć sprzedaż z Allegro uruchomiony jest osobny numer
kierujący bezpośrednio na kolejkę (klient nie musi wtedy wybierać, w
jakiej sprawie dzwoni - od razu trafia w odpowiednie miejsce). Na stronie
sklepu internetowego także jest podany jeden numer telefonu kierujący
do IVR, który pozwala wybrać temat jak np.: status zamówienia, zmiana
zamówienia, wymiany/zwroty, połączenie z konsultantem. Ważność
poszczególnych kolejek jest zaznaczona za pomocą priorytetów. Cały
ruch obsługują Ci sami konsultanci.
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Proces obsługi z IVR
W tej wersji procesu obsługi telefonicznej połączenie najpierw wpada
do interaktywnego menu głosowego, skąd dopiero później trafia do
kolejek, które obsługują grupy wyspecjalizowanych w danym temacie
konsultantów.
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Jak stworzyć dobry IVR?
OGÓLNE

#wskazówka:
Prosto
IVR ma pomagać, a nie utrudniać kontakt z firmą - dlatego zwykle
im prostszy, tym lepiej. Z punktu widzenia klienta, im mniej akcji
do wykonania i im więcej będzie się automatycznie działo w tle,
tym lepiej.
#wskazówka:
Szybko
Korzystanie z IVR powinno być szybkie - optymalnie 2 kroki,
z możliwie najmniejsza liczbą opcji do wyboru. Jeśli w każdym
kroku będzie np. po 8 opcji, klient nie wysłucha aż tylu, a nawet
jeśli wysłucha, to nie zapamięta - przy 7 opcji, zapomni już co było
w “6”, nie wspominając o tym, co było pod “1”.
Krok 1: Jakiego typu produkt klienta interesuje, w jakiej sprawie klient
dzwoni.
Krok 2: Konkretne funkcjonalności produktu lub jakieś konkretne
aspekty sprawy, która została wymieniona w punkcie 1. Najlepiej
maksymalnie trzy opcje do wyboru:
1. “jeżeli chcesz sprawdzić xxxxx wybierz 1,
2. jeżeli interesuje Cię xxxxx wybierz 2,
3. jeżeli chcesz połączyć się z konsultantem, wybierz 3”.
#wskazówka:
Czytelnie
Dbaj o przewidywalność. Powtarzalność ułatwia klientom
orientację w menu. Dobrą praktyką jest, gdy kontakt z konsultantem
jest zawsze pod tą samą cyfrą. Przejście do innej gałęzi powoduje,
że klient wie, czego się spodziewać. Jeśli klient długo błądził na
IVR-ze, konsultant już na starcie będzie zmuszony obsługiwać
klienta zdenerwowanego.

32

#wskazówka:
Stopniowo
Stwórz prosty IVR i stopniowo go rozwijaj po przetestowaniu
na żywym organizmie. Może się okazać, że mały IVR będzie
wystarczający.

KROKI:
#krok 1. Spisz informacje, które chcesz przekazać
Wypisz działy oraz informacje, które chcesz przekazać klientom.
Zastanów się, które z nich powinny zostać przekazane jako pierwsze, a
które później, a które w ogóle powinny zostać przekazane poza IVR.
Np. jeśli klienci w trakcie rozmowy będą proszeni o jakieś informacje,
można zaplanować taki komunikat przed połączeniem z konsultantem.
Ponieważ ta informacja dotyczyć będzie tylko osób oczekujących na
rozmowę z działem zamówień, taki komunikat umieść na poziomie
kolejki, a nie IVR.
#krok 2. Ustal kolejność
Zacznij od zaplanowania kolejności przyczynowo-skutkowej, a dopiero
później zajmij się komunikatami.
Przykładowo:
• Powitanie -> komunikat RODO ->wybór działów firmy (dział
handlowy/dział wsparcia/dział reklamacji) -> opcja powrotu.
• Powitanie -> komunikat RODO ->wybór języka -> wybór działów
firmy (dział handlowy/dział wsparcia/dział reklamacji) -> opcja
powrotu.
#krok 3. Komunikat powitalny
IVR zaczyna się komunikatem powitalnym. Najlepiej by był krótki i
współgrał z tone of voice firmy. Najważniejsze informacje, jakie się tu
podaje, to:
• nazwa firmy, by klient wiedział, że trafił we właściwe miejsce
• godziny pracy
• informacje o RODO i nagrywaniu rozmów
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#krok 4. Struktura
Po komunikatach powitalnych IVR daje klientom wybór. Zależnie od
specyfiki biznesu ważna staje się kwestia:
1. czy chcesz ustawić IVR produktowo (zrób tak, kiedy masz kilka dużych
produktów, np. wypożyczalnia samochodów może sobie tutaj stworzyć
podział na Wynajem Krótkoterminowy i Wynajem Długoterminowy)
2. czy pod kątem spraw, z którymi klienci dzwonią (płatności, reklamacje,
etc.). IVR odzwierciedla proces biznesowy firmy i jeśli Twoja firma ma
strukturę opartą o działy, to najprostszym rozwiązaniem (o ile ten
proces działa sprawnie) będzie je zachować.
#krok 5. Konsultacja
Tak przygotowany plan drzewa IVR warto poddać konsultacji:
1. wewnętrznej (głównie działy, które mają kontakt z klientem)
2. zewnętrznej (chętnie Ci z tym pomożemy)
3. od strony klienta - można samemu wcielić się w klienta lub obserwować
kontakt kogoś, kto dobrze nie zna specyfiki firmy. Informacje te można
również uzyskać analizując raporty.
#krok 6. Optymalizuj
Sprawdzaj, czy IVR dobrze działa w raportach. Jeśli okaże się, że ludzie
bardzo rzadko klikają jakąś gałąź albo w ogóle nie wybierają jakiejś
opcji, coś jest nie w porządku. Jeśli klienci “błądzą”, może to oznaczać,
że podane opcje wyboru nie są precyzyjnie określone lub brakuje jakiejś
opcji. Aby to sprawdzić, odsłuchaj nagrania z rozmów “błądzących”
klientów lub do nich zadzwoń bezpośrednio po takim kontakcie (wtedy
jeszcze pamiętają, po co dzwonili :) ).
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BEST PRACTICES:
#wskazówka:
Komunikat RODO
Obecnie popularny jest też skrócony komunikat RODO (najlepiej
skonsultuj go z prawnikiem, by był precyzyjny). Polecamy
stworzenie go, bo inaczej na konsultantów przerzucasz
konieczność przekazania informacji o tym, że dane klienta są
przetwarzane w celu rozwiązania jego problemu. W usługach
niemal na pewno podaje się jakieś dane, co powoduje stratę kilku
sekund dla BOK i dla klienta, i wcale nie jest miłe dla obu stron.
#wskazówka:
IVR w języku obcym
Niekiedy dla różnych języków stosowane są osobne IVR, jeśli
firma działa na terenie kilku krajów. Na stronach obsługiwanych
w języku X warto podać numer telefonu na IVR z komunikatami
w tym języku.
#wskazówka:
Uwzględnij potrzeby klientów
Aby stworzyć dobry IVR, musisz dobrze znać swój biznes.
Jeżeli większa liczba klientów dzwoni do nas w sprawie
zamówień niż w sprawie reklamacji, ta opcja powinna być
dostępna wcześniej.
Jeżeli wiesz, że duża część klientów będzie kontaktować się w
obcym języku, po komunikacie RODO można ustawić komunikat
“jeśli chcesz usłyszeć komunikat w jęz. angielskim, wciśnij x
[gdzie x jest jakąś cyfrą]” lub „for english press x”.
#wskazówka:
Kontakt z konsultantem
Opcja połączenia z konsultantem powinna być łatwo dostępna.
Nie chowaj jej głęboko, na przykład pod 8, ponieważ kontakt
z konsultantem jest najczęstszym powodem sięgnięcia przez
klienta po telefon.
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#wskazówka:
Przekazuj ważne informacje
Komunikaty na IVR-ze to świetne miejsce, by informować o
wszelkich zmianach w usługach.
#wskazówka:
Poproś o pomoc dział marketingu
Kto powinien tworzyć komunikaty na IVR? To powinien być
efekt współpracy działu obsługi (bo ten dział rozumie problemy
najlepiej) i marketingu (bo ma doświadczenie w produkcji
zwięzłych przekazów i najlepiej zna tone of voice marki).
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Kolejki
Po co mi kolejka?
Dzięki niej wielu klientów jednocześnie może oczekiwać na połączenie
z biurem obsługi (nie dotyka ich wtedy przełączanie w przypadku braku
dostępnych linii). Kolejkę obsługuje grupa konsultantów, więc połączenia
zamiast trafiać punktowo do konkretnej osoby są kierowane do zespołu.
System wie, którzy konsultanci rozmawiają, którzy mają właśnie przerwę,
a którzy są dostępni. Dzięki tym informacjom połączenie jest kierowane
do odpowiedniej osoby. Jednocześnie takie podejście znacząco zmniejsza
liczbę nieodebranych połączeń i przełączania rozmów do innej osoby
- klienci nie muszą ponawiać prób dzwonienia. Buduje to pozytywny
wizerunek firmy, ponieważ klient od razu rozmawia z kompetentną
osobą.

37

Umów się na prezentację
systemu online
Nasz specjalista pokaże
ci możliwości Thulium
Zapisz się!
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Jak zaprojektować kolejki, aby
spełniały Twoje cele biznesowe?
#wskazówka:
wykorzystaj swoją strukturę organizacyjną
Twoja firma jest już zorganizowana. Pracownicy dzielą się w jakiś
sposób obsługą zadań. Dlatego jeśli ten model działa prawidłowo
- dobrze jest go uwzględnić.
#wskazówka:
wszyscy obsługują te same sprawy
Jeśli wszyscy pracownicy zajmują się tym samym, wystarczy
tylko jedna kolejka, a różny poziom wiedzy konsultantów należy
odzwierciedlić za pomocą priorytetów agentów w kolejkach.
Priorytet możesz w uproszczeniu rozumieć jako kolejność
według której system szuka konsultantów - im wyższy, tym
później system przydzieli konsultantowi połączenie. Jeśli system
ma do wyboru dwóch dostępnych konsultantów: jeden ma
priorytet 0, a drugi 3, to połączenie zostanie skierowane do tego z
priorytetem 0. Stanie się tak nawet jeśli pierwszy agent co chwilę
odbiera połączenia, a ten drugi od dawna nie odebrał żadnego.
#wskazówka:
konsultanci obsługują inne sprawy
Jeśli pracownicy zajmują się różnymi sprawami, stwórz dla
nich osobne kolejki. Tu także różnice w poziomie wiedzy
konsultantów obsługujących tę samą kolejkę możesz oznaczyć
wykorzystując priorytety agentów w kolejkach.
#wskazówka:
różnice w ważności spraw klientów dla firmy
Sprawy klientów obsługiwane na infolinii nie zawsze są tak
samo ważne z punktu widzenia firmy, weźmy choćby np. obsługę
zamówień i obsługę reklamacji. Warto wtedy nie tylko stworzyć
dla nich osobne kolejki, ale różnicować ich wagę za pomocą
ważności kolejek.

39

Przykład:
Załóżmy, że w dwóch kolejkach klienci czekają na rozmowę i mamy
jednego konsultanta przypisanego do obsługi obu kolejek. Do pracownika
trafi połączenie z ważniejszej kolejki. Drugie będzie oczekiwało na
dostępnego agenta.
#wskazówka:
jeden numer zewnętrzny, na IVR
Dobrą praktyką jest, gdy firma ma jeden ogólny numer telefonu
podpięty do IVR. Klient nie musi się wtedy zastanawiać, gdzie
chce zadzwonić i szukać właściwego numeru telefonu.
#wskazówka:
numery zewnętrzne dla wybranych kolejek
Numer telefonu może też kierować bezpośrednio do wybranych
kolejek. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli proces biznesowy firmy
wygląda tak, że znacząca liczba klientów dzwoni zawsze do
konkretnego działu (np. 80%). Dzwoniący nie będzie musiał wtedy
dokonywać wyboru na IVR.
Nie podejmuj jednak tej decyzji ad hoc - jeśli klient trafia
bezpośrednio do kolejki, to nie będzie miał możliwości wybrania
innego działu (bo nie ma IVR). Konsultant oczywiście będzie
mógł przełączyć klienta w inne miejsce, ale mając na uwadze
efektywność działu, warto go od takich czynności odciążać.
#wskazówka:
godziny pracy
Przygotowując swoją kolejkę nie zapomnij o zdefiniowaniu
godzin pracy. Dzięki temu system będzie zestawiał połączenia w
czasie pracy firmy, natomiast po godzinach poinformuje o tym
dzwoniącego.
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#wskazówka:
po godzinach pracy - oddzwonienia
Warto zabezpieczyć obsługę klientów, którzy zadzwonili poza
godzinami pracy firmy. Dobrą praktyką jest zapewnienie opcji
oddzwonienia. Za pomocą odpowiedniego komunikatu można
zapytać klienta, czy chciałby, żebyśmy do niego oddzwonili.
Klient potwierdza taką chęć za pomocą odpowiedniej cyfry na
klawiaturze swojego telefonu.
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Jak system dobiera konsultanta
do danego połączenia
Aplikacja bierze pod uwagę:
• Konsultantów przypisanych do obsługi danego rodzaju spraw (do
kolejki)
• Dostępność konsultantów oraz poziom ich wiedzy do obsługi kolejki
(priorytet)
• Politykę dystrybucji rozmów
Aby taki scenariusz dobrze działał, w kolejce wskaż konsultantów,
którzy posiadają odpowiednią wiedzę, by obsługiwać trafiające tam
sprawy klientów. Jeśli istnieją różnice w umiejętnościach agentów,
ustaw odpowiednio priorytety agentów w kolejce i wybierz odpowiednią
politykę dystrybucji rozmów.
Dzięki politykom możesz określić kolejność przydzielania konsultantom
połączeń. W zależności od rodzaju biznesu i specyfiki działalności możesz
mieć różne potrzeby, dlatego nie da się wskazać jednego najlepszego
trybu pracy.
Do wyboru masz takie możliwości:
• najdłużej wolny: najpierw do agenta, który najdłużej nie prowadził
rozmowy w kolejce
• cyklicznie: kolejno do wszystkich agentów kolejki - bierze pod uwagę
tylko liczbę rozmów, a nie ich czas.
• wszyscy: do wszystkich agentów w kolejce; połączenie dostaje agent,
który pierwszy je odbierze
#wskazówka
Jeśli nie masz specjalnych powodów/scenariuszy, to zawsze
używaj polityki najdłużej wolny, bo w większości przypadków
sprawdza się optymalnie. Polityka bierze pod uwagę czas
bezczynności pracowników, a nie liczbę połączeń, dlatego jest
najbardziej sprawiedliwa dla agentów.
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Skąd system wie, że konsultant jest dostępny?
Istotą dobrze działającej infolinii jest to, że system wie, czy konsultanci
są dostępni i komu może przydzielić połączenie. Jest to możliwe dlatego,
że konsultanci logują się do aplikacji. Każda aktywność agenta taka jak
rozpoczęcie pracy, przerwa, prowadzenie rozmowy czy jej przełączenie
są rejestrowane. Jeśli konsultantowi zdarzy się pójść na przerwę i nie
zaznaczyć tego, system zrobi to automatycznie po pierwszej nieudanej
próbie zestawienia mu rozmowy. Zadba również, by klient nie został
rozłączony - rozmowa zostanie przekierowana do kogoś innego.
Komunikaty
System może informować klienta o miejscu zajmowanym w kolejce
lub o przewidywanym czasie oczekiwania na obsługę. Rekomendujemy
stosowanie opcji pierwszej, gdyż jest bardziej rzetelną miarą. Klient,
który zauważa tempo, z jakim zmniejsza się liczba osób oczekujących
przed nim w kolejce chętniej pozostanie na linii niż taki, który nie widzi
tej różnicy. Jeśli masz np. kilkuosobowy dział obsługi, to tempo skracania
się kolejki jest zauważalne.
Drugi parametr jest prognozą - system na podstawie statystycznych
danych dotyczących średniego czasu trwania rozmowy i średniej liczby
zalogowanych konsultantów estymuje przewidywany czas oczekiwania
na rozmowę. Trzeba jednak brać pod uwagę, że jeśli mamy niewielki
zespół pracowników to szacowane wyniki są obarczone ryzykiem dużego
błędu statystycznego.
Niecierpliwi klienci - oddzwaniaj
Nie każdy klient po usłyszeniu komunikatu zechce czekać na rozmowę.
Większość firm zdaje sobie sprawę, że każde nieodebrane połączenie
to dla firmy strata. Dlatego podobnie jak w przypadku kontaktów poza
godzinami pracy, warto w wybranych kolejkach zastosować funkcję
oddzwonień. System może oddzwaniać do klientów, którzy zamówili
taką opcję, którzy czekali określoną ilość czasu lub do wszystkich.
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Kiedy skonfigurować
oddzwonienia?
(Nie mówimy tu o tzw. funkcji callback. O callback przeczytasz za chwilę)
Jeśli nasza infolinia obsługuje ruch przychodzący, ale de facto jest
infolinią wspierającą sprzedaż.
Dzieje się tak np. w e-commerce. Klient dzwoni z pytaniem o produkt,
czyli jest bliski zakupu. Nie dodzwania się. Gdy oddzwonisz do niego
szybko, np. w ciągu 10 minut, robisz na nim dobre wrażenie i szanse, że
jednak dokona u Ciebie zakupu, wzrastają.
W przypadku infolinii/kolejek, które są typowymi infoliniami/kolejkami
wsparciowymi (np. kolejka “reklamacje”), musisz podjąć decyzję, co jest
dla Ciebie naprawdę ważne. Oddzwonienia mogą obciążać zasoby na
infolinii. W takiej sytuacji Klientowi na pewno zrobiłoby się miło, gdyby
ktoś do niego oddzwonił, ale taka polityka może się okazać dodatkowym
obciążeniem.
Oczywiście w
koniecznością.

kolejkach

typowo

handlowych

oddzwonienia

są

Czy używać funkcji callback?
Callback jest typem oddzwonienia, ale jest pomocny w nieco innym
miejscu ścieżki zakupowej niż oddzwonienia omawiane wyżej. Callback
to popularne “zostaw nam swój numer, a oddzwonimy w x sekund”.
Gdy klient przebywa na stronie internetowej, może chcieć porozmawiać
o zakupie, ale może nie chcieć czekać, aż w BOK ktoś odbierze telefon.
Klient zamawia wtedy oddzwonienie przez specjalny widget. Callback
świetnie aktywizuje klientów, którzy chcą się skontaktować poza
godzinami pracy naszego biura (w dobrych rozwiązaniach klient w tym
samym widgecie może np. wypełnić formularz kontaktowy lub rozpocząć
rozmowę czat).
Callback pomaga w zwiększaniu konwersji, ponieważ aktywizuje klienta
będącego na stronie.
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Konsultant ostatnim ogniwem
procesu.
Odebranie rozmowy
Czas napisać, co się stanie, gdy połączenie trafi do konsultanta. Jeśli
klient dzwoni po raz pierwszy, system zapyta konsultanta, czy zapisać
jego dane w tzw. karcie klienta. Dzięki temu przy każdym kolejnym
kontakcie numer telefonu klienta zostanie rozpoznany, a konsultant
automatycznie zobaczy jego dane. System będzie do niej automatycznie
dodawał wszystkie informacje z kolejnych kontaktów (także tych
mailowych, czatowych czy przez Facebook Messengera).
Założenie zgłoszenia
Jeśli klient dzwoni w jakiejś sprawie, której nie uda się od razu załatwić,
konsultant może od razu założyć w systemie tzw. zgłoszenie i przypisać
siebie lub kogoś innego do jego rozwiązania. Dzięki temu zabiegowi,
żadna sprawa klienta nie zostanie zapomniana czy przeoczona. Więcej
na temat obsługi zgłoszeń napiszemy w kolejnym ebooku :)
Po rozmowie
Co powinno się zdarzyć po rozmowie? Zależnie od specyfiki firmy
możemy mieć różne potrzeby. Być może system powinien przydzielić
konsultantowi kolejne połączenie, gdy tylko zakończy rozmowę. A może
są jakieś dodatkowe czynności, które konsultant powinien wykonać,
zanim podejmie się obsługi kolejnej osoby? Chodzi tu np. o zrobienie
notatki po rozmowie czy wprowadzenie do systemu jakichś danych.
Zapewnieniu konsultantowi takiego dodatkowego czasu służy wrapup.
Ustala się go właśnie na poziomie kolejki.
Tematy rozmów
Czy w Twojej firmie przydatna byłaby informacja, w jakich sprawach
najczęściej dzwonią klienci? Jakie produkty najczęściej reklamują lub
jakich informacji nie znajdują na stronie? Tematy rozmów powstały w
celach analitycznych. Jeśli stworzysz listę spraw, z którymi dzwonią
klienci, to po zakończeniu rozmowy agent zostanie poproszony o
wybranie typu sprawy omawianej przed chwilą z klientem.
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Po upływie odpowiedniego czasu możemy takie dane analizować
i wprowadzać odpowiednie optymalizacje. Jeśli na przykład 30%
klientów dzwoni, by zapytać o termin dostawy zamówionego produktu,
to być może warto by pozyskiwanie tej informacji przez klientów jakoś
zautomatyzować? Nie dowiemy się tego bez rzetelnego zbierania danych
o tematach rozmów.
Ocena satysfakcji
Dobrze jest wiedzieć, czy klienci są zadowoleni z rozmowy, szczególnie,
że o swoim niezadowoleniu coraz chętniej mówią w social mediach.
Dlatego po zakończonej rozmowie system może wysyłać do klientów
SMS z ankietą. W ramach kolejki ustala się, czy SMS powinien trafiać do
wszystkich klientów czy np do 10% z nich.

Czy moja infolinia działa dobrze?
Możemy to sprawdzić także za pomocą licznych raportów. Skoro system
zbiera w ciągu swojej pracy wszystkie informacje o pracy konsultantów,
w raportach możemy je zobaczyć, by uczciwie ocenić pracę konsultantów.

Jakie raporty infolinii są mi potrzebne
i dlaczego? Zapytaliśmy ekspertów
Zapytaliśmy naszych ekspertów o kluczowe ich zdaniem raporty
infolinii. Oto ich podsumowania:
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Magdalena Sobczak - Santasouk
(BikeU)
Przez ostatnie 5 lat mieliśmy okazję przetestować większość raportów
infolinii i każdy z nich jest nieoceniony.
Do prawidłowego funkcjonowania infolinii używamy raportów
dotyczących bieżącej pracy (np. porzucone rozmowy, nieodebrane
połączenia, szybkość reakcji czy ilość zakończonych zgłoszeń). Do
raportów dla zarządu używamy znowu twardych statystyk, które pokazują
nie tylko ilość poszczególnych połączeń czy rozpatrzonych zgłoszeń w
danym czasie, ale także tendencje na przełomie kilku lat oraz prognozę
na kolejne miesiące i lata.
W codziennej pracy najchętniej korzystamy ze wskaźnika rezygnacji
(połączenia porzucone) jak również ze średniego czasu obsługi połączeń
i ilości połączeń. Nie wyobrażamy sobie także infoliniii bez raportów
dotyczących samej pracy Konsultantów jak np. czasu zalogowania czy
ilości połączeń i zgłoszeń, które zostały wykonane.
Wszystkie raporty, czasami nawet niepozorne, kompleksowo pozwalają
nam nie tylko poprawnie kontrolować pracę poszczególnych Agentów,
ale przede wszystkim w bardzo szybki sposób reagować na zmienną
liczbą połączeń i przychodzących zgłoszeń (maile, czaty czy smsy).
Nasze biuro nie wyobraża sobie pracy bez raportów infolinii, ponieważ
tak samo zależy nam na zadowolonym kliencie, jak i na zadowolonym
Agencie. Dzięki komfortowej pracy Konsultantów możemy liczyć na
wysoką jakość obsługi klienta, a dodatkowo możemy ją kontrolować bez
względu na miejsce, w którym się znajdujemy.

Grzegorz Sosur (DeeZee)
Jakie raporty infolinii są mi potrzebne?
Do głowy automatycznie przychodzi mi jedna odpowiedź - „wszystkie”.
Bo czy z Service Levelu, QOS-u, lub FCR-u nie można uzyskać odpowiedzi
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na pytanie ‚czy moja infolinia daje radę’? Pewnie, że można.
Czy można godzinami siedzieć nad tabelkami i przestawiać rozmaite
kombinacje danych? Też można. Co więcej nawet trzeba! Matematyka
królową nauk przecież jest - jeśli odbieralność infolinii wynosi 70%, to
bądź pewny i nie oszukuj się, właśnie wkurzyłeś/aś 30% swoich Klientów.
A więc patrzmy z wypiekami na twarzy na rosnące ‚kejpijaje”, ale
pamiętajmy, że najważniejszy wskaźnik to satysfakcja Klientów.
Sprawdzajmy ją, szukajmy dziur, drążmy, szukajmy zależności, zbierajmy
opinie. Bez tego ani rusz!
Jestem przekonany, że gdyby ktoś z nas stanął przed dylematem „wybierz
jedno”:
zwiększyć liczbę zadowolonych Klientów do 98%, czy podrasować QOS
do 98%, wszyscy wybiorą to pierwsze.
Dlaczego? Bo każdy z nas, dzwoniąc gdzieś prywatnie, woli poczekać
3 sekundy dłużej na połączenie, ale trafić na miłą, kompetentną i
zaangażowaną osobę po „drugiej stronie kabla”, która rozwiąże nasz
problem.

Maciej Zabłocki (Wittchen)
Każdy raport dotyczący KPI infolinii coś wnosi, istotna jest interpretacja
i odpowiednie wyciągnięcie wniosków. Zadowolenie Klienta jest
najważniejsze! Niemniej jednak zawsze zaczynamy od podstaw, czyli
weryfikacji czy po naszej stronie zapewniamy odpowiedni poziom
odbieralności. Klient nie lubi czekać! Badajmy wskaźniki rezygnacji z
połączeń, sprawdzajmy czy każdy kto próbował się dodzwonić został
obsłużony.
Warto zbierać feedback od Klientów - to szansa na poprawę serwisu,
oferty, jakości, a zarazem szansa na sprostanie oczekiwaniom.
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Łukasz Strumiński (Thulium)
Dla ruchu telefonicznego przychodzącego bazowy raport to
Podsumowanie - kolejki. W bardzo szybki sposób otrzymujemy komplet
informacji: jak rozkłada się ruch telefoniczny na poszczególnych
kolejkach, i jak wyglądają podstawowe wskaźniki np. średni czas
rozmowy czy procent odebranych rozmów. Co więcej, dzięki grupowaniu
po godzinach możemy zweryfikować w jakich godzinach ruch przerasta
naszą aktualną wydajność. Posiadając tę wiedzę możemy wprowadzić
zmiany w rozmieszczeniu Agentów w danych przedziałach godzin.
Aby zweryfikować wydajność poszczególnych Agentów zalecam
korzystać z Service Level agentów. W bardzo łatwy sposób sprawdzimy,
ile połączeń było oferowanych danemu Agentowi i ile z nich zostało
odebranych.
Bardzo przydatny jest również raport Średni czas rozmowy, który
pozwoli nam porównać poszczególnych Agentów pod kątem czasu, jaki
poświęcają na rozmowy telefoniczne z naszymi Klientami. Im krótszy
czas rozmowy, tym więcej w czasie pracy połączeń oferowanych oraz
obsłużonych i większa wydajność.
Jeżeli posiadamy tematy rozmów (co uważam za kluczowe, by wiedzieć
w jakich sprawach do nas dzwonią Klienci) to idealnym rozwiązaniem
jest analiza Liczba połączeń według tematów. Od razu poznamy skalę
problemów/spraw, z którymi borykają się nasi Klienci. Możemy wtedy
podjąć konkretne kroki. Może coś zautomatyzować? Może wdrożyć self
service? Sztuką nie jest zatrudniać strażaków do odbierania telefonów,
sztuką jest minimalizować wysiłek Klienta, by nie miał potrzeby
dodatkowego kontaktu. Droga do tego prowadzi przez poznanie spraw, z
jakimi dzwonią Klienci.
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Zakończenie
Przebyliśmy wspólnie długą drogę - od momentu, gdy klient zainicjował
połączenie aż do chwili, gdy trafiło ono do konsultanta i on rozwiązał
problem.
Mamy nadzieję, że powyższe rady przyczynią się do polepszenia jakości
obsługi w Twojej organizacji.
W przypadku pytań lub wątpliwości, kontaktuj się z nami koniecznie.
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