MÜŞTERİ DENEYİMİ
ULUSOY ÇAĞRI KARŞILAMA, BİLET SATIŞ, REZERVASYON GİBİ OPERASYONLARINDA KAREL IP ÇAĞRI
MERKEZİNİ KULLANARAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ YÜKSELTİYOR. KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ
ULUSOY’UN OPERASYONLARINI HIZLANDIRIYOR, ULUSOY’U İLERİYE TAŞIYOR.
1937 yılından beri karayolu yolcu
taşımacılığının öncü kuruluşu olan
Ulusoy, bugün Türkiye’de yaygın
ulaşım ağındaki seferleri, yüksek
standartlı ve donanımlı yaklaşık 350
otobüslük filosu ile yılda ortalama 5
milyon yolcu taşıyor.
Ulusoy, otobüs işletmeciliğini sadece
bir taşımacılık değil bir sistem olarak
planlayarak ve uygulayarak satış
hizmetleri, yer hizmetleri, konaklama
tesisleri, kalkış noktaları ve varış
hizmetlerini bir bütünlük içinde
sunuyor.
Ulusoy müşteri memnuniyeti
misyonunun vazgeçilmez parçaları
olan müşteri desteği ve satış
hizmetleri Türkiye çapında Karel IP
Çağrı Merkezi tarafından karşılanıyor.
Sistemde 19 operatör 7/24 hizmet
veriyor, kullandıkları sistemin gelişmiş
yetenekleri sayesinde verimlilik artıyor
ve benzersiz kullanıcı deneyimi
sağlanıyor.

İş Gereksinimleri
2000’li yıllarda müşteri taleplerinin
sonucunda Ulusoy’un bilet satış,
rezervasyon ve tahsilat yapısı telefon
üzerinde gerçekleşmeye başladı. Klasik
telefon desteği yapısındaki en büyük
problemler telefon ile arayan
müşterilerin bilgilerine çağrıyı
karşılayan operatörler tarafından hızla
erişilememesi, ortak çalışmayan yapı
nedeniyle rezervasyon ve satış
çakışmaları, kredi kartı tahsilat
yapısının insan eli değmeden otomatik
olarak yapılamaması ve farklı lokasyonda çalışanların tek bir müşteri
ağırlama ve memnuniyeti sistemi
altında hizmet verememesiydi.
Çözüm
Ulusoy, iş gereksinimleri ile ilgili
çözümü Karel’de buldu. Karel yeni
geliştirdiği IP Çağrı Merkezi Çözümü ile
Ulusoy’a müşterileri ile etkin iletişim
kurması ve müşteri memnuniyetini
arttırabilmesi için uygun maliyetli bir
çözüm sundu.

Sistemde tamamen farklı lokasyonlarda 19 adet operatörün aynı anda
çalışmasına izin veren ve yüksek
sayıda anlık bilet satış işlemi de
gerçekleştiren altyapı kısa süre içinde
kuruldu.
Karel’in sunduğu çözüm ile Ulusoy,
dağınık lokasyonlardaki operatörlerini
tek bir noktadaymış gibi tek bir sistem
altında müşterilere hizmet verir hale
getirdi. Bilet satışları operatörün kredi
kartı gibi kişisel bilgilere erişimini
kısıtlayan ve işlemi otomatize eden
entegre IVR ve CRM yapısı ile
gerçekleştirilmeye başlandı.
Karel IP Çağrı Merkezinin Ulusoy’a
sağladığı avantajlar incelendiğinde:
Uygun Maliyet: Kullanım ve
bakım kolaylığı, BT sistemleri ile
uyum yetenekleri ve standart
donanımlar ile kullanılabilmesi
sayesinde diğer çözümlere göre daha
uygun bir toplam çözüm maliyeti
sundu.

Gelişkin Çağrı Karşılama: Esnek çağrı
dağıtım senaryoları ve ses
işleme uygulamaları sayesinde
müşterilerin bekleme süreleri en
aza indirildi. Operatörler çağrı
kaçırmadan müşterilere hizmet
verebilir hale geldi. Müşteri
memnuniyeti ve çalışan verimliliği
arttırıldı.

Kendi Biletini Satın Al: Sisteme
entegre çalışan gelişmiş IVR yapısı
sayesinde müşteriler sadece telefon
tuşlarını kullanarak kendi biletlerini
kendileri alır, rezervasyonlarını kendileri
yapar hale geldi. Bu sayede kullanılan
operatör sayısı azaldı, işlemler insan eli
değmeden kişisel verilerin güvenliği
sağlanarak gerçekleşir hale geldi.
Gelişmiş Raporlama: Karel IP Çağrı
Merkezi’nin sunduğu gelişmiş raporlama arayüzü sayesinde kapsamlı,
gerçek zamanlı ve esnek raporlar
oluşturuldu. Personel verimliliği
kontrol altına alındı, müdahaleler hızlı
ve etkin şekilde gerçekleştirildi.
Entegre Görüşme Kayıt: Karel IP Çağrı
Merkezinde tüm görüşmeler ek bir
donanıma gerek duyulmadan kayıt
altına alındı ve bu kayıtlar istenildiği an
dinlenerek olası ihtilaflar engellendi.
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Ulusoy Bilgi İşlem Direktörü
Hüseyin Yaşar:
Karel’i tercih etmemizin sebebi bize
standart bir çözüm değil iş
gereksinimlerine uygun esnek çözüm
sunulmuş olması. Sundukları çözüm
CRM programımızla entegre çalışıyor,
kolaylıkla mekandan bağımsız
yönetilebiliyor ve işletiliyor.
Müşterilerimize benzersiz bir hizmet
sunuyoruz.
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Mekandan Bağımsızlık: Tamamen
IP altyapısı üzerinde çalışan çözüm,
çağrıların karşılanmasını lokasyonlara
yayarak operatörlerin herhangi
bir ofisten çağrı merkezine bağlanıp
hizmet vermesini sağladı. Sistemin
üzerinde çalıştığı IP altyapısı ve web
tarayıcı tabanlı ekranlar sayesinde
internetin olduğu her noktadan
izlenebilen ve yönetilebilen bir
sistem oluştu. İşletme maliyetleri
düştü, istenilen yetkinlikte personel
bulmak kolaylaştı.

