KAREL ŞUBE ÇAĞRI YÖNETİMİ
KAREL ŞUBE ÇAĞRI YÖNETİMİ İLE; İPTAL ÇAĞRI SAYILARI AZALTILARAK SATIŞ FIRSATLARININ KAÇMASI
ENGELLENİYOR, ŞUBE VE PERSONELLERİN PERFORMANSI DENETLENEBİLİYOR, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ARTTIRILIYOR.
Karel Şube Çağrı Yönetm, brden fazla
lokasyonda hzmet veren şletmelern
dağınık yapıdak çağrı trafklern merkez
olarak denetlemelern ve yönetmelern
sağlayan br üründür.

ne kadar süreyle bekletldğ, cevapsız arama
sayısı, cevapsız çağrılara dönülüp dönülmedğ
gb müşter memnunyet ve satışları
etkleyeblecek tüm verler anlık olarak
zleneblr.

Karel Şube Çağrı Yönetmn kullanan
şrketler;
• Kaçan çağrı sayılarını düşürür, kaçırdıkları
çağrılardan kaynaklanan müşter
memnunyetszlğn ve satış kayıplarını
mnmze ederler,
• Görüşme kayıtları le hzmet kaltesnn
sağlanmasını garant altına alır, müşternn
kendsn değerl hssetmesn ve markaya
sadık kalmasını sağlarlar,
• Yoğunluk ve kesnt gb durumlarda,
çağrıları yönlendrme seçenekler le
kesntsz hzmet ve yüksek ş sürekllğ
sunarlar.

Performans Takb
Karel Şube Çağrı Yönetm le personel bazlı
olarak telefona cevap verme süres, çağrı
sayısı, cevapsız çağrı sayısı gb blgler le
personeln performansı ölçüleblr, ödül/ceza
sstem kurgulanablr.

Dağınık Yapıyı Merkezleştrme
Dağınık yapıdak frmaların gelen çağrı
trafğ, merkez olarak denetleneblr ve
yönetleblr. Ayrıca merkez le şubeler
arasında IP teknolojs sayesnde güvenl ve
ücretsz letşm sağlanır.

Görüşme kayıtlarının tutulması sayesnde,
olası müşter şkayetlernde kayıtlar üzernden
hızlı çözüm sağlanablr ve tüm görüşmeler
yönetc tarafından kolaylıkla dnlenerek
personeln performansı değerlendrleblr.

Tüm lokasyonlara kaç çağrı geldğ, bu
çağrıların ne kadarının cevaplandığı,
arayanların çağrı cevaplanana kadar hatta

Görüşme Kaydı
Karel Şube Çağrı Yönetm üzernden gerçekleştrlen
tüm görüşmeler kayıt altına alınır. Bu sayede
personellern müşterler le görüşmelernde
daha özenl davranması ve kurumsal standartlara
uyması sağlanır. Bu durum müşter memnunyetnn
artmasına katkı sağlar.

Mobl ve Dect Görüşme Kaydı
Şrket çersnde hareketl çalışan personeln
görüşme kayıtları, Karel mobl uygulaması
yüklü akıllı telefon veya IP Dect telefonlar

üzernden kayıt altına alınablr. Bu sayede
özellkle masasında çok fazla vakt geçrmeyen
satış personeller gb çalışanların performansı da ölçüleblr ve denetleneblr olur.
Tıkla Ara
Şubeye gelen cevaplanmamış çağrılar, lgl
personele program arayüzü üzernde lstelenr
ve personel lgl numaranın üzerne tıklayarak
kolaylıkla arama başlatablr.
Aynı zamanda, sstem üzernden cevaplanmamış
çağrılara, personel tarafından ger dönüş
yapılıp yapılmadığı yönetc tarafından da
raporlanablr.
Otomatk Ger Arama
Şube tarafından cevaplanmamış ve müşternn
kendsne ger dönüş yapılmasını talep
ettğ
durumlarda
devreye
gren
otomatk ger arama özellğ, belrlenen
süre çersnde müşterye ger arama
yapılıp
yapılmadığını
kontrol
eder,
yapılmamış se personeln müsatlk durumu
kontrol ederek cevaplanmamış numarayla
çağrı başlatarak görüşme yapılmasını
sağlar.
Bu
sayede,
personeln
nsyatfne
bırakılmadan frmaya ulaşmak steyen müşterlere
mutlak ger dönüş sağlanmış olur.

Müşter Data Havuzu
Personeln görüşme yaptığı müşterlere
lşkn sm, soyad ve letşm blgler,
personel tarafından görüşme sonrasında
arayüz üzernden grleblr. Müşter datalarının
merkez olarak toplanması sağlanmış olur.

Çağrı Yönlendrme
Herhang br lokasyondak yoğunluk, kaynak
htyacı veya kesnt durumunda, çağrılar
önceden tanımlanmış kurallara göre veya
manuel olarak br veya brden fazla hzmet
noktasına yönlendrleblr.

web arayüzü üzernden yönetleblr.Actve
drectory le kullanıcılar sstemn arayüzüne
kolaylıkla erşeblr.

Ayrıca yönlendrmeler; tarh veya zaman
aralığına, alan kodlarına veya IVR’dak
tuşlamalara göre de tanımlanablr.
Kolay IT Yönetm
Sanal sunucularda merkez yapıda çalışan
sstemde; bütün raporlar ve arama senaryoları
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Akıllı Ger Arama
Müşterlern kendsne yapılan ger aramaları
cevaplayamadığı durumlarda, görünen
numara daha sonra arandığında vakt
kaybedlmeden doğrudan şube personel le
letşm kurulması sağlanmış olur, müşter
memnunyet artar.

