
KAREL ŞUBE ÇAĞRI YÖNETİMİ İLE; İPTAL ÇAĞRI SAYILARI AZALTILARAK SATIŞ FIRSATLARININ KAÇMASI 
ENGELLENİYOR, ŞUBE VE PERSONELLERİN PERFORMANSI DENETLENEBİLİYOR, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
ARTTIRILIYOR.

Karel Şube Çağrı Yönet�m�, b�rden fazla 
lokasyonda h�zmet veren �şletmeler�n 
dağınık yapıdak� çağrı traf�kler�n� merkez� 
olarak denetlemeler�n� ve yönetmeler�n� 
sağlayan b�r üründür.

Karel Şube Çağrı Yönet�m�n� kullanan                 
ş�rketler;
• Kaçan çağrı sayılarını düşürür, kaçırdıkları
   çağrılardan kaynaklanan müşter�
   memnun�yets�zl�ğ�n� ve satış kayıplarını  
   m�n�m�ze ederler,
• Görüşme kayıtları �le h�zmet kal�tes�n�n     
   sağlanmasını garant� altına alır, müşter�n�n 
   kend�s�n� değerl� h�ssetmes�n� ve markaya 
   sadık kalmasını sağlarlar,
• Yoğunluk ve kes�nt� g�b� durumlarda, 
   çağrıları yönlend�rme seçenekler� �le 
   kes�nt�s�z h�zmet ve yüksek �ş sürekl�l�ğ� 
   sunarlar.

Dağınık Yapıyı Merkez�leşt�rme
Dağınık yapıdak� f�rmaların gelen çağrı 
traf�ğ�, merkez� olarak denetleneb�l�r ve 
yönet�leb�l�r. Ayrıca merkez �le şubeler 
arasında IP teknoloj�s� sayes�nde güvenl� ve 
ücrets�z �let�ş�m sağlanır.

Tüm lokasyonlara kaç çağrı geld�ğ�, bu 
çağrıların ne kadarının cevaplandığı,                 
arayanların çağrı cevaplanana kadar hatta 

ne kadar süreyle beklet�ld�ğ�, cevapsız arama 
sayısı, cevapsız çağrılara dönülüp dönülmed�ğ� 
g�b� müşter� memnun�yet� ve satışları                        
etk�leyeb�lecek tüm ver�ler anlık olarak 
�zleneb�l�r.

Performans Tak�b�
Karel Şube Çağrı Yönet�m� �le personel bazlı 
olarak telefona cevap verme süres�, çağrı 
sayısı, cevapsız çağrı sayısı g�b� b�lg�ler �le 
personel�n performansı ölçüleb�l�r, ödül/ceza 
s�stem� kurgulanab�l�r.

Görüşme Kaydı
Karel Şube Çağrı Yönet�m� üzer�nden gerçekleşt�r�len 
tüm görüşmeler kayıt altına alınır. Bu sayede 
personeller�n müşter�ler �le görüşmeler�nde 
daha özenl� davranması ve kurumsal standartlara 
uyması sağlanır. Bu durum müşter� memnun�yet�n�n 
artmasına katkı sağlar.

Görüşme kayıtlarının tutulması sayes�nde, 
olası müşter� ş�kayetler�nde kayıtlar üzer�nden 
hızlı çözüm sağlanab�l�r ve tüm görüşmeler 
yönet�c� tarafından kolaylıkla d�nlenerek 
personel�n performansı değerlend�r�leb�l�r.

Mob�l ve Dect Görüşme Kaydı
Ş�rket �çer�s�nde hareketl� çalışan personel�n 
görüşme kayıtları, Karel mob�l uygulaması 
yüklü akıllı telefon veya IP Dect telefonlar 

üzer�nden kayıt altına alınab�l�r. Bu sayede 
özell�kle masasında çok fazla vak�t geç�rmeyen 
satış personeller� g�b� çalışanların perfor-
mansı da ölçüleb�l�r ve denetleneb�l�r olur.

Tıkla Ara
Şubeye gelen cevaplanmamış çağrılar, �lg�l� 
personele program arayüzü üzer�nde l�stelen�r 
ve personel �lg�l� numaranın üzer�ne tıklayarak 
kolaylıkla arama başlatab�l�r. 

Aynı zamanda, s�stem üzer�nden cevaplanmamış 
çağrılara, personel tarafından ger� dönüş 
yapılıp yapılmadığı yönet�c� tarafından da 
raporlanab�l�r.

Otomat�k Ger� Arama
Şube tarafından cevaplanmamış ve müşter�n�n 
kend�s�ne ger� dönüş yapılmasını talep              
ett�ğ� durumlarda devreye g�ren                          
otomat�k ger� arama özell�ğ�, bel�rlenen               
süre �çer�s�nde müşter�ye ger� arama                    
yapılıp yapılmadığını kontrol eder,                               
yapılmamış �se personel�n müsa�tl�k durumu 
kontrol ederek cevaplanmamış numarayla 
çağrı başlatarak görüşme yapılmasını 
sağlar. 

Bu sayede, personel�n �ns�yat�f�ne                            
bırakılmadan f�rmaya ulaşmak �steyen müşter�lere 
mutlak ger� dönüş sağlanmış olur.
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Akıllı Ger� Arama
Müşter�ler�n kend�s�ne yapılan ger� aramaları 
cevaplayamadığı durumlarda, görünen 
numara daha sonra arandığında vak�t             
kaybed�lmeden doğrudan şube personel� �le 
�let�ş�m kurulması sağlanmış olur, müşter� 
memnun�yet� artar. 

Müşter� Data Havuzu
Personel�n görüşme yaptığı müşter�lere 
�l�şk�n �s�m, soyad ve �let�ş�m b�lg�ler�,                
personel tarafından görüşme sonrasında 
arayüz üzer�nden g�r�leb�l�r.  Müşter� datalarının 
merkez� olarak  toplanması sağlanmış olur. 

Çağrı Yönlend�rme
Herhang� b�r lokasyondak� yoğunluk, kaynak 
�ht�yacı veya kes�nt� durumunda, çağrılar 
önceden tanımlanmış kurallara göre veya 
manuel olarak b�r veya b�rden fazla h�zmet 
noktasına yönlend�r�leb�l�r. 

Ayrıca yönlend�rmeler; tar�h veya zaman 
aralığına, alan kodlarına veya IVR’dak� 
tuşlamalara göre de tanımlanab�l�r.  

Kolay IT Yönet�m�
Sanal sunucularda merkez� yapıda çalışan 
s�stemde; bütün raporlar ve arama senaryoları 

web arayüzü üzer�nden yönet�leb�l�r.Act�ve 
d�rectory �le kullanıcılar s�stem�n arayüzüne 
kolaylıkla er�şeb�l�r.

İSTANBUL ANKARA İZMİR
T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
�stanbul@karel.com.tr

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
�zm�r@karel.com.tr

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

ANTALYA BURSA VAN

www.karel.com.tr
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