Altar Contact Center to nowoczesna platforma
komunikacyjna dla firm, które chcą usprawnić
obsługę swoich klientów oraz zwiększyć sprzedaż
produktów/usług dzięki realizacji skutecznych
kampanii sprzedażowych i informacyjnych.
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OBSŁUGA KLIENTA (inbound)
Wielokanałowość – obsługa klientów za pomocą wielu kanałów komunikacji:
telefon, email, czat, aplikacja mobilna, wideo, e-formularz, strona internetowa. Pełna
integracja kanałów, spójne zarządzanie nimi, logiczne powiązanie informacji o kontakcie w jedną całość.

Skills Based Routing – inteligentne kierowanie połączeń przychodzących ze wszystkich kanałów do właściwych agentów, zgodnie z ich kompetencjami. Wspólny mechanizm dla wszystkich kanałów.
Automatyczna obsługa głosowa (IVR) – interaktywna obsługa dzwoniącego,
podczas której aktywowany jest odpowiedni scenariusz w zależności np. od pory dnia,
kampanii, kluczowości klienta. Identyfikuje i autoryzuje klienta, udostępnia salda,
kwoty.
Skrypter – standaryzuje jakość obsługi na wymaganym poziomie, prezentując agentowi podczas rozmowy informacje o kolejnych krokach do wykonania
w interakcji z klientem oraz dane z zewnętrznych systemów potrzebne do załatwienia
sprawy.
Call blending – zapewnia jeszcze większą efektywność dzięki możliwości jednoczesnej realizacji kampanii wychodzących i przychodzących.
Post Call Survey – automatyczne ankietowanie klientów po zakończonym
kontakcie. Zebrane opinie oceniające jakość obsługi pozwolą na optymalizację procesów oraz ocenę pracy call center w raporcie z realizacji projektu dla
zleceniodawcy.
Baza Wiedzy z mechanizmem szkoleń – podręczna baza informacji o produktach
i usługach wspierająca agenta podczas rozmowy. Inteligentny mechanizm szkoleń
pozwala na samodokształcanie się agenta i testowanie jego wiedzy za pomocą wyrywkowych pytań wyświetlanych na ekranie podczas przerw między połączeniami.
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SPRZEDAŻ (outbound)
Predictive – zwiększa efektywność kampanii, skraca jej czas.
Inteligentny tryb wydzwaniania rekordów z bazy, w którym system „uczy się” tempa pracy agenta. Bierze pod uwagę jego dostępność. Wydzwania nowy rekord, gdy agent prawdopodobnie
za chwilę będzie dostępny, czyli w trakcie trwania poprzedniej
rozmowy. W kampaniach sprzedażowych tryb Predictive pozwala zwiększyć efektywny czas pracy agenta o więcej niż 50%, co
redukuje koszty kampanii.
Kampanie mieszane – możliwość wykorzystania w ramach
jednej kampanii wielu kanałów komunikacji.
Voice mailing – kampanie głosowe wychodzące realizowane
bez udziału agenta. Pozwala na dotarcie z ofertą lub informacją
do wielu klientów w krótkim czasie.
Least Cost Routing – kierowanie ruchu wychodzącego do
sieci operatora, który oferuje najtańsze połączenia, co pozwala
obniżyć koszty kampanii.
Tagowanie nagrań – umożliwia błyskawiczne odnalezienie
fragmentów rozmów w nagraniach audio (np. zgody klienta),
które muszą być zweryfikowane. Tagowanie 10-krotnie skraca
czas odsłuchiwania i akceptacji rozmów sprzedażowych.
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OMNICHANNEL
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GENEROWANIE WIĘKSZEJ SPRZEDAŻY
NA STRONIE INTERNETOWEJ

Spójne zarządzanie wszystkimi kanałami i możliwość
tworzenia dla każdego z nich samoobsługowych scenariuszy.
Udostępnianie tego samego zakresu informacji dla klienta bez
względu na kanał.

Usługa Effi – zapewna kontakt w czasie rzeczywistym
z użytkownikami na twojej stronie internetowej, by sprzedawać
więcej. Mechanizm jest prosty: Złap klienta online → Wejdź w interakcję → Pokaż swoją twarz lub produkt → Skróć drogę do koszyka.

Eye-Catcher

Czat

Wideo

Co-Surfing

Click To Call

Call Me

Skuteczność usługi Effi w sprzedaży abonamentu rodzinnego na stronie internetowej
jednego z wiodących telekomów (na 100% wszystkich kontaktów-czat i 100% wszystkich
połączeń wideo od klientów):
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OBSŁUGA KLIENTÓW MOBILE
Smart IVR – wizualny kanał dostępu do twojej firmy dla klientów mobile. To graficzne odwzorowanie scenariusza IVR wyświetlane na ekranie urządzenia mobilnego. Dzięki przyjaznej
samoobsłudze pozwala na szybki kontakt z firmą użytkownikom
smartfonów i tabletów.

Efektywne wsparcie sprzedaży na stronie internetowej

Zamów BEZPŁATNE

DEMO na www.efficc.pl i testuj usługę!

Altar Contact Center
dostępny również jako

usługa w chmurze

Altar Sp. z o.o.
ul. Różana 5
25-729 Kielce
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info@altar.com.pl

www.altar.com.pl

