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לקוחות נכבדים שלום,
תודה על השתתפותכם במפגש שולחן עגול  Round Tableבנושא רב-ערוציות ומגמות בעולם מוקדי
השירות.Multi-Channel Service & Contact Center Trends -
משתתפי המפגש הגיעו מסקטורים שונים ,וייצגו הן צרכי מוקדים פנים ארגוניים (לשירות העובדים)
והן חיצוניים (לשירות הלקוחות החיצוניים) .ניתן לראות כי הנושא הרב-ערוצי בהחלט נמצא כעת
בפוקוס גם במוקדים פנים ארגוניים.
במפגש ארגונים העלו סוגיות שונות ובהן האתגרים שבהפעלת ערוצים שונים ,התארגנות פנימית
לנושא ,הקשר בין הערוצים ,האפקטיביות שלהם במתן שירות ,הקשיים והאתגרים.
מצ"ב סיכום עיקרי הדברים שעלו במהלך המפגש .במפגש עלו נושאים מהותיים שתומצתו בסיכום
כפי שעלו .אין בסיכום זה המלצה גורפת ללקוחות אלא מתן פרספקטיבה והצגה של ההתלבטויות
שעלו במפגש כלומר "מהשטח".
בברכה,
סיגל רוסין ועינת שמעוני
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הקדמה
מוקד השירות בשנים האחרונות הופך להיות יותר ויותר רב ערוצי .במקביל ,ה Contact Center
שעסק בעבר בעיקר בטכנולוגיות תשתיתיות ,כיום כולל לא רק תשתיות מרכזיה ,IVR ,מערכת
הקלטות וכד' ,אלא גם מכיל רובד אפליקטיבי שהולך וגדל ,וכולל מערכות כגון ניהול ידע עבור נציג
השירות ,שיבוץ משמרות ,טכנולוגיות נוספות כדוגמת  ,Speech recognitionאנליטיקה ,ומערכות
לחיזוק הערוצים הדיגיטליים השונים באופן פרטני – שירות עצמי ללקוחות באתר ,Chat ,וידיאו ,סוכן
וירטואלי ,שירות באמצעות רשת חברתית ועוד .הרובד האפליקטיבי זוכה ליותר תשומת לב והדבר
ניכר גם בדיון שערכנו.
בתחילת המפגש הוצגו מגמות בתחום על ידי  .STKIתחילה הוצג "מודל הבשלות" – היכן ארגונים
נמצאים כיום ומהם השלבים הבאים? רוב הארגונים בישראל נמצאים בשלב ב Multi Channel
(ריבוי ערוצים) ומשקיעים מאמצים רבים לממש קשר בין הערוצים ומעבר ביניהם ()Cross-Channel
בעוד הלקוחות כבר מצפים מהם להיות ארגוני :Omni-Channel

אחת התופעות המעניינות שאנו רואים היא אימוץ הולך וגובר של הלקוחות את הערוצים הדיגיטליים
החדשים ,אולם גידול זה לא מפחית השימוש בערוצים המסורתיים .באופן די מפתיע ,אחוז השימוש
בערוץ הטלפוני לא יורד ככל שמאמצים ערוצים חדשים באופן כללי (זמן השיחה ואופן השיחה כן
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משתנים) .הסיבה נעוצה בכך שפעולות לקוחות ("מסעות לקוח") מורכבות ממסע רב-ערוצי שעובר
בין הערוצים השונים ,כאשר לכל ערוץ יש תפקיד משלו .הרבה פעמים פעולה שלקוח יתחיל בערוצים
דיגיטליים בסופו של דבר תסתיים או תעבור גם דרך שיחה טלפונית למוקד.

בהמשך נערך דיון פתוח בין משתתפי השולחן העגול – את עיקרי הדברים נביא בהמשך.

סיכום תוצאות סקר
במהלך המפגש קיימנו סקר בין המשתתפים .תוצאות הסקר מוצגות כאן:

עמוד  5מתוך 02

Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-97442444

האם יש היערכות לDRP -בעולם מוקדי
השירות?

כן

לא

23%
57%

התעניינות בניהול מוקד שירות ענן?

לא

21%

כן

52%
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תוך כמה זמן יבוא לידי ביטוי ניהול מוקד
שירות בענן?
 4-3שנים
 3-5שנים
 5שנים
ומעלה
אחר

41%

23%

48%

סיפורי לקוחות
על הרגלים ישנים וערוצים ותיקים
לקוח שנמצא בתחילת הדרך הרב-ערוצית מספר כי קיים מוקד פנימי וחיצוני .במוקד הפנימי דרך
ההתקשרות הנה בעזרת טלפון ופורטל .הנציגים החלו ליזום עבודה בצ'אט מול העובדים הפנימיים
בארגון .קיים מוקד שירות חיצוני לציבור בנושאים ספציפיים והוא אך רק טלפוני .כיום בתוך הארגון
ישנו שימוש בצ'אט של  LYNCמיקרוסופט.
ארגון נוסף תאר מצב בו קיימים  4מוקדי שירות פנים ארגוניים :מוקד תשתיות ומוקד  ERPלשירות
העובדים .המשתמשים התרגלו לקבל מענה מיידי רק בעזרת הטלפון וכיום ההנחיה הנה לפתוח
קריאה רק באופן טלפוני (כדי לאפשר שירות טוב לעובדים) .בארגון זה עלתה ההתלבטות האם זה
נכון להכניס אפשרות לפתיחת קריאות דרך הפורטל על מנת להוריד קריאות טלפוניות? באותו
הקשר ,ארגונים נוספים העלו את האפשרות לשירות עצמי דרך הפורטל – למשל ,איפוס סיסמא.
הבעיה פה כי העובדים לא יודעים מתי מדובר בתקלה משמעותית משביתה .כלומר ,אם ישנה תקלה
רוחבית נפתחות עשרות קריאות על אותה תקלה ויש לחזור לכולם .כאן ישנו קשר ישיר לחינוך
ותרבות ארגונית.
לקוח נוסף מספר כי קיימים הרגלים מאד מיושנים בארגון – לדוגמה ,פניות רק באמצעות טלפון .
כיום ישנה הקמה של שירותי  BACK OFFICEמרכזיים ומעבר לעבודה מול  .CCבאתר ישנו שירות
בסיסי .רוב העבודה דרך האתר אך עדיין לקוחות מתקשרים למוקד הטלפוני...
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ההפרדה בין הערוצים השונים עדיין קיימת ומורגשת
התמונה העולה מהמפגש הוא כי ארגונים כבר נמצאים בשלב הרב-ערוצי ומפעילים מגוון של ערוצים,
אולם עדיין נאבקים ומתמודדים עם סוגיות רבות בניסיון לאפשר מעבר בין ערוצים .מובאים כאן כמה
דוגמאות וסיפורי לקוחות ששמענו במפגש .אחד הלקוחות מציין כי הפוקוס האפליקטיבי נכנס חזק
מאד לעולם מוקדי השירות וחווית הלקוח ,בארגון ישנה מחלקה אחת המרכזת את הטיפול בערוצי
לקוח .ישנה בדיקה של יחסי עלות תועלת לכל ערוץ ללקוח מבחינת תשתית ושיווק ,בנוסף הארגון רק
מתחיל לפתוח עצמו יותר ויותר כלפי הלקוחות ,במיוחד בערוצי התקשרות נוספים .אולם זהו מצב
יחסית נדיר ,רוב הארגונים מנהלים את הערוצים במחלקות נפרדות כאשר המגמה היא למנות אחראי
אחד במחלקות העסקיות על הערוצים ,ותפקיד מקביל תחת מחלקת ה.IT-

תמונת מצב – איזה שימוש נעשה בערוצים השונים
איך מנגישים מידע לציבור ומונעים פניות מיותרות כדי לצמצם שיחות? כאן יש לעשות שימוש בניהול
ידע בפורטל על מנת לתת סרטונים והדרכות לקהל .איך משתלטים על עמדת הלקוח? מבחינת
תמיכה .השתלטות פנים ארגונית ניתן בעזרת כלים כמו ,TIVOLI :סייבארקteam viewer ,SMS ,
ועוד .לקוח ציין כי  81%-85%מהשיחות נפתרות ללא צורך להגיע לעמדת העובד.
כמו כן ,קיימת השתלטות למחשב רק ללקוחות חיצוניים בתחום תמיכה טכנית בבעיות באתר
האינטרנט .ישנה מערכת המקליטה פעולות לקוח באישורו שנקראת  .Clarisiteכך ניתן לראות מה
הפעולה הלא תקינה שעושה הלקוח ולסייע לו (ניתן להפעילה גם בסלולר).
לקוח נוסף מספר על ניסיון לעשות מעבר בשנים האחרונות מ B2B -לאתרי אינטרנט עם ממשק נוח.
יש הצלחה של 11% -81%מהמעבר ומקבלים מענה מיידי .כיום ,עובדים על פיתוח צ'אט מול לקוחות
חיצוניים .ישנו פיתוח בו מנסים להכניס את הצ'אט ישירות ל CRMוכך ניתן לזהות את השיחה כולל
התיעוד.
נושא מעניין שעלה הוא ערוץ הווידאו .אחד הלקוחות ממגזר הבריאות ציין כי מחלקת התקשורת
בארגון מרכזת את כל ערוצי הלקוח וההתקשרות מולו .ישנם מספר ערוצי התקשרות ללקוח כגון:
וידאו חלקי ,צ'אט דרך הפורטל ,מיילים ,פקסים ,אפליקציה במובייל (זימון תורים ,בדיקות) .ישנם
מוקדי שירות פנימיים בארגון וחלקם מיקור חוץ .פרויקט יפה שעלה הינו מוקד אחיות אשר מאפשר
לתת שירות בוידאו למטופלים מאד מורכבים .אצל כל מטופל ישנו טאבלט של ובו אפשרות
התקשרות למוקד בעת בעיה .כך האחות רואה את המטופל וחוסכת ממנו הגעה למוקד וטיפול מהיר.
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בהקשר זה ,במפגש גם עלתה הרגולציה החדשה בבנקים בנושא פתיחת חשבון לקוח .לפי
הרגולציה ,לקוח יכול לפתוח חשבון בנק בעזרת וידאו ,לראות את הנציג ולחסוך הגעתו לסניף.
לקוחות ציינו כי הנושא רק מתחיל להתרומם ואף אינטגרטור או יצרן לא "מרים את הכפפה" .אחד
הלקוחות אף ציין כי הם יישמו את הנושא והביקוש מאד נמוך מצד הלקוחות .למשל ,הלקוח ציין כי
שיחות בודדות מגיעות בשבוע בווידאו ובעיקר מלקוחות בעלי מוגבלות .כמו כן ,הלקוח ציין כי
תפעולית הנושא מאד קשה וישנן המון מערכות והגדרות המביאות לסרבול התהליך .באותו הקשר
הלקוח ציין כי צריך להיות מוקד ייעודי לפתיחת חשבונות בעזרת וידאו ,ותשתיות ייעודיות בהם יהיו
כלים מוגדרים לנושא .הלקוח מימש את הנושא בעזרת מערכות ייעודיות נפרדות וכיום הנציגים קמים
ממקומם ועוברים לעמדת הוידאו ומתקשרים ללקוח .ישנה חשיבות פה לכח אדם שגדל.
לקוח נוסף מספר כי מחלקת התשתיות אחראית על  CTI ,IVRוכל העולם של ה .CCהתקשורת מול
הלקוח הינה טלפונית ,מיילים ייעודיים שנכנסים כשיחות דרך המערכת של אוויה .בעבר,היה ניסיון
עם צ'אט כלפי הלקוח אך הנושא לא המשיך .הארגון הפעיל  VIRTUAL HOLDבו לקוחות
"עומדים" בתור וירטואלי ,והנציג חוזר אליהם כאשר מגיע התור .בסניף נוסף ישנה אחריות של יחידה
אחרת בארגון על התשתיות וכרגע מנסים לבצע אינטגרציה בין מספר המערכות בסניפים .המטרה
היא שיהיה אפשרות באתר החברה לבצע  call backלמוקד .בנוסף ,ישנו מוצר זיהוי דיבור ליישום
מאד מסוים כלפי הלקוח .הלקוח מציין כי פייסבוק מהווה ערוץ נוסף ,ונמצא תחת אחריות של מחלקה
שונה.
הקושי המרכזי אותו תארו מספר ארגונים הוא היעדר רצף בין הערוצים ,כמעט ולא קיימת המשכיות
בין הערוצים בעיני הלקוח .אם הלקוח פונה לערוץ אחד הוא חייב להמשיך דרכו.
ארגון נוסף תאר מצב דומה כאשר בארגון זה מספר מוקדים ,כל אחד מהם מטפל בנישה אחרת.
המוקד המטפל במטה הארגון מהווה מעל ל 45%מעבודת הנציגים .מעבירים לאט תחום תחום
למטה במטרה לעבור לצ'אט ארגוני .בדרך כלל לקוח מחפש את המטה לשיחות בירור וכאן התשובות
מהירות ,לכן קל יותר לענות בצא'ט במקום להמתין על הקו .כנ"ל לגבי איפוס סיסמא אוטומטי עם
אמצעי אבטחה וזיהוי .כל הארגון עובד על  LYNCוישנם פיתוחים מיוחדים ייעודיים למוקדים בארגון,
כל אחד יכול להגיע למוקד דרך כתובת בלינק .ישנו יישום של ה LYNCגם כלפי לקוחות בחוץ .הלקוח
מזמין דרך האתר את השיחה לנציג ,ודרך קישור  WEBמתקין  PLUG INויכול לדבר עם הנציג.
קיימת מערכת ייעודית לפתיחת תקלות ונציגי המוקד מוציאים שיחה ללקוח ונעזרים ב .CRMבעזרת
 LYNCהכל מוקלט ומתועד .גם אם ישנה פנייה ברשת חברתית ,הנציג חייב לפתוח קריאה ב.CRM
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היות וקיימים מספר ערוצים ,וכל אחד מהם עם מערכת ייעודית משלו ,נוצר בלבול מאיזה ערוץ
הלקוח פונה.
לקוח נוסף ציין כי בארגון ישנו מענה קולי במספר שפות ,המיומנויות שלבנציגי השירות מנוהלות
ב .HRלמשל ,נציג שיודע ערבית מנתבים אליו בהתאם את השיחה .האתגר הוא לנהל עדיפויות
ללקוח כדי שנדע לנתב את המיומנות של אותו הנציג.

ערוצים ומבנה ארגוני
בדיון עלה תכופות נושא המבנה הארגוני ב ITוהיכן עולם הערוצים יושב .אחד הלקוחות מספר כי
בארגון ישנו מערך ערוצי וחלוקה של :ערוצים ישירים או לא .האתגר הוא ברמה העסקית יותר מכל
דבר אחר .הוזכר מושג שנקרא – )Chief customer officer( CCOמנהל לקוח בראייה רוחבית
וכוללת ובתוך כך גם אחראי על נושא חויית הלקוח הרב-ערוצית .הבעיה העיקרית כיום היא מבנה
הארגונים ,שלא תואם את ציפיות הלקוחות .החלוקה לשיווק  /שירות  /מכירות ,והחלוקה הפנים
ארגונית ביחס לערוצים (ישירים  /לא ישירים) מצריכה פונקציה חדשה שמסתכלת על חויית הלקוח
בצורה שאינה מושפעת מחלוקה זו.

באחד הארגונים תואר כי מחלקה אחת אחראית על עולם ה  ,IVR CTIישנה אפליקציה ללקוחות
עליה אחראית מחלקה אחרת בארגון ומחלקה אחרת האחראית על ערוץ הפייסבוק .זוהי דוגמה
למצב מאוד שכיח בו קיימות מחלקות נפרדות לעולם ערוצי הלקוח ,כל מחלקה מטפלת בערוץ אחר
(זהו אחד הקשיים המרכזיים במהפך ארגונים לרב-ערוציים ,שכן הנתק בין הערוצים מורגש היטב על
ידי הלקוחות).
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אילו ערוצים "תופסים" יותר?


בבנקאות נושא הוידיאו חם כיום כתוצאה מהרגולציה שתוארה לעיל



מובייל – אפליקציות ואתרים מותאמים



בהחלט ניתן להתרשם במפגש כי צ'אט  CHATהנו ערוץ שהולך ומתרחב ,הן ללקוחות פנים
ארגוניים והן ללקוחות חיצוניים.



ערוץ  SMSבמקרים מסוימים מאוד מוכיח את עצמו ויש ארגונים המספרים שזהו ערוץ מאד
פעיל מבחינתם



לגבי  – WHATSAPPארגונים מנסים לגשש את דרכם ...ברור שעבור לקוח הקצה מדובר
בערוץ נוח לשימוש ,אולם הערוץ אינו מאובטח ואנשים חוששים להעביר מידע רגיש במובייל.
אחד הארגונים ציין כי קיים שירות  WHATSAPPארגוני של  ideomobileשהנו סגור בתוך
הארגון ומתחבר ל – ADכלי ל COLLABORATIONללא דליפה החוצה.



רשתות חברתיות מהוות עדיין ברוב הארגונים ערוץ לא פעיל במיוחד ,מטפל לרוב בנושאים
ש"מסביב" ולא במקרה פרטני של לקוח מול הארגון.



( Visual IVRהוזכר פתרון ספציפי של חברת  )Callviewשנבחן על ידי כמה ארגונים .זאת
בניגוד ל  IVRה"קלאסי" שצויין לרעה בהיבט חויית לקוח – לקוח חיצוני רואה את עולם
ה IVRכמתיש  -נותנים ללקוח לעבור הרבה אופציות ולחכות לנציג שירות ,ואז לבסוף הוא
נוטש.

כפי שאחד הארגונים הזהיר ,לא תמיד כדאי לרוץ לכל ערוץ חדש ,לעתים לפי השימוש הצפוי נראה כי
אין טעם להשקיע בכל תשתית (אחד הארגונים שכבר יישם וידיאו צ'אט תאר אחוזי שימוש זניחים
מאוד על ידי הלקוחות).
אחד הארגונים תאר מצב בו ישנו מערך בארגון שנקרא ערוצים דיגיטליים ובו ישנו ניהול תהליכים
דיגיטליים כולל מנוע ניהול תהליך לקוח .הכל יושב על אותה תשתית .ישנה חשיפת שירותים החוצה
ופתיחות של הארגון על מנת לתת ללקוח חוויה טובה ביותר .ישנה אפשרות ללקוח לעשות CALL
 MEלבקש שיחה חוזרת ועל סמך ההזדהות שלו ניתן לחזור אליו .גם ב CRMיש אפשרות לנציג
להציע ללקוח הזדמנויות ותוכניות חדשות.
בעולם הרב ערוציות אחד הארגונים עושה שימוש באפליקציית צ'אט של  LIVEPERSONחיצונית
בענן .הנציגים נמדדים בה בלי קשר למדידות הנוספות בארגון וישנה יוזמה מקומית לטיפול בSMS
ומיילים .כיום אין שום אינטגרציה למערכת השיחות .ישנו מוקד נפרד המתעסק בצ'אט והפניות
מדיעות דרך האתר או האפליקציה .בנוסף ,ישנו מוקד ייעודי למיילים ו .SMSהיות ויש חוסר איחוד
בין כל המערכות .קשה להשביע את רצון אנשי אבטחת מידע מבחינת אינטגרציה של מספר מערכות
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היות ויש היום גם סייבר בעולם ה .VOIPכמו כן ,אבטחת מידע קבעו כי חייב לעשות צ'אט רק עם
לקוח אחד ולא במקביל ,בעיה מבחינת ניצול הזמן .חלק מהשיחות מתועדות וניתן להקליט את
השיחה והצ'אט מהענן .בנוסף ,ישנה השתלטות על מובייל ללקוחות חיצוניים דרך ,quick remote
אך הנושא מתמעט.
ארגון נוסף מספר כי נמצאים כרגע בהחלטה לגבי מערכת  CTIרב ערוצית .השיקולים היו תחזוקה,
פונקציונליות ,שימוש בערוצים שונים .הארגון רוצה להחליף עולם  VOICEלמערכת עם מאגר מידע
אחד :צ'אט ומיילים הכוללים אינטראקציה אחת והתנהגות דומה .במערכת החדשה ישנה אפשרות
להתקדם לעולם הרב ערוצי וחוויות הלקוח .חשוב לציין כי מראש המערכת נכתבה כפלטפורמה אחת
לעומת מערכות אחרות  -אוסף של מספר פיתוחים .המערכת הישנה לא אפשרה לעבוד לפי
כישורים -יש שינוי עסקי שדרש הסבה.בעולם הערוצים עושים שימוש ב LIVEPERSONכצ'אט
ומיילים על בסיס מערכת מקומית .המטרה הארגונית הינה לכנס הכל למערכת אחת .בארגון ישנם
הרבה מוקדים מחולקים לפי תחומי אחריות .אחד האתגרים כרגע הוא מימוש רב ערוציות ושיקוף
ללקוח עם הכלים ולמידה שלהם .כמו כן ,יש ליישם תהליכי עבודה בנושא ותקשורת בין  CCל.CRM
המידע על הלקוח נשמר ב CRMוכרגע הכל בתהליך אינטגרציה ושימור נתוני הלקוח בתוך
המערכות.
גם הפקס ממשיך להוות ערוץ פה ושם ,לדוגמה ארגון שיישם  .fax to mailלפני המערכת היו עובדים
בשיטת "משיכה" .כלומר ,הייתה מערכת פקס וכל פעם דוגמים אותה .כיום ,זה פקס בדחיפה .יש
שימוש בערוצי צ'אט  SMSאבל לא גדול מדי .ישנו תהליך בחינה של החלפת LIVEPERSON
בצ'אט הפנימי היות ויקר מאד ויש חסרונות .בארגון זה פחות מאמינים בווידאו היות וזה מרתיע
לקוחות שרואים אותם .היה פיילוט לפני כמה שנים ולא עבד.
ארגון תאר מצב מעניין ובו מחלקה אחת מטפלת בליבה וערוצים יחד וכי איחוד זה מהווה יתרון .ישנו
שירות ושימור של מערכות הליבה .לפני  5שנים קמה אסטרטגיה מבוססת חדירה לערוצים
וטכנולוגיה וזה בא לידי ביטוי כי בשנתיים האחרונות עלה  CRMחדש  IVR CTIחדש ,אתר
אינטרנט חדש ומובייל .מבחינת תשתית הכל בשכבות ולאט לאט נבנה נכון .נושא הצ'אט הינו בשלבי
יישום וכרגע נכנסים גם לעולם הווידאו כלפי לקוחות.
האם קיימת הצפנת שיחות בעולם ה ?PCIהאם הרגולציה דורשת זו? ישנם ארגונים שעושים
הקלטת שיחות והקלטת מסך .אם לקוח אומר מספר אשראי בטלפון זו בעיה להצפין/לערבל חלק
מהשיחה.
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ניתן לבצע דוחות שיווקיים על בסיס מילים מסוימות שהלקוח אומר או כותב  .ארגונים פחות יישמו
 Speech to textוגם עולם זיהוי רגשי לא נכנס עדיין לארגונים למרות שקיימים פתרונות טכנולוגיים
(ורינט ,נייס ועוד).
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נספח מיוחד התייחסות ספקים ויצרנים לנאמר במפגש
התייחסות חברת  – ONEכלנית
איש קשר :דנה רייז | מנהלת תחום מרכזי שירות ,טלמרקטינג ותמיכה ,
נייד | 151-5817451 :משרדdanar@calanit.com, 11-1114402 :

כלי התמיכה והשירות כיום הינם מגוונים .כלנית מציעה ללקוחותיה להתאים את הכלים הללו לקהל
היעד של הארגון .למשל ,במידה וקהל היעד הינו קהל צעיר ,נכון יהיה להשקיע בכלי תמיכת האונליין-
כגון ,צ'אט ,Self Service ,מיילים IVR ,ויזואלי ועוד .במרבית המקרים ,מאחר וכלנית מתמחה
בחברות טכנולוגיות ,הקהל הוא מאוד מגוון ולכן השירות שניתן הוא רב ערוצי.
הלקוחות אכן עוברים מסע רב-ערוצי כאשר השאיפה היא לסגור מעגל טיפול בערוץ הראשוני וכנראה
הנוח ביותר עבור הלקוח .אנו בכלנית יוצאים מנקודת הנחה כי במרבית המקרים כאשר לקוח עבר
מסע רב ערוצי המשמעות היא שלא ידענו לספק את המענה הטוב ביותר בערוץ המועדף אליו פנה
הלקוח מלכתחילה .כלומר ,כלנית חותרת להשיג את הנוסחא הנכונה ביותר נסיק ויוצרת מתודולוגיה
ספציפית לעולם האונליין על מנת לוודא שצרכיו (הן הסמויים והן הגלויים) של הלקוח ,כמו :ביטחון,
תחושה של יחס אישי ,מענה מקצועי מספק ועוד ,מסופקים באופן מלא.
כמו כן ,מאחר ואנו מאמינים באיכות השירות שניתן בכל ערוצי המדיה שלנו נהיה בשאיפה מתמדת
להתאים את הערוץ הנכון ביותר עבור הלקוח .למשל ,במידה ולקוח עם אוריינטציה טכנולוגית פונה
אלינו בטלפון ,נמליץ לו (פרואקטיבית) על אחד מהערוצי תמיכת האונליין שלנו ,נשאל אותו מה
מהערוצים תואם ביותר לצרכיו ונשלח לו לינק על מנת להקל את הגישה בפעם הבאה שיפנה.
בכדי לשמור על אחידות ורציפות בין ערוצי המדיה שלנו ,אנו מרכזים את פניית הלקוחות תחת
מערכת CRMית אחת (כמובן במידה והלקוח מוכן למסור פרטים) ,מתוך מטרה ליצור תחושת
ביטחון ,רצף ,מקצועיות ובעיקר על מנת לא לבזבז מזמנו היקר של הלקוח בפעם הבאה בה הוא
פונה.
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התייחסות חברת אלעד
איש קשר :עדי גולן ,מנהלת מכירות ופיתוח עסקי של חטיבת התוכנה באלעד מערכות,
AdiG@elad.co.il
על מנת להשיג שפה אחידה בשיח של הארגון עם לקוחותיו וכן על מנת להביא לתיעוד מלא ,אחיד
ונגיש של כל האינטראקציות מול הלקוח ,אנו באלעד מערכות מכוונים לארכיטקטורה על פיה העבודה
מכל הערוצים השונים ,הינה מול מערכת ה CRM -בלבד .ה CRM -מהווה קישור יחיד בין הערוצים
השונים למערכות התפעוליות .אנו נמנעים ככל שניתן מהצגת מידע ו\או ביצוע פעולות ישירות מערוץ
כלשהו למערכות התפעוליות.
הערוצים הנפוצים בהם אנו מטפלים( :א) איזור אישי באתר( ,ב) אפליקציית מובייל( ,ג) מוקד טלפוני
\ צ'אט( ,ד) מוקד אחורי המטפל בפקס \ אימייל \ דואר \ סמס ו( -ה) נקודת שירות \ מכירה פיזית.
ארגונים שואפים ליצור קשר ,למכור ולספק חווית שירות ללקוחותיהם בכל ערוץ בו הלקוח נמצא
ומעוניין לבצע את התקשורת ,החל ממוקד טלפוני סטנדרטי או עמדת שירות פיזית וכלה במדיה
חברתית .חיבור כל הערוצים בארגון למערכת ה CRM -המרכזית מאפשר לספק חוויה זו בצורה
המיטבית וכן להוסיף ערוצי תקשורת חדשים בגמישות וזריזות יחסית

התייחסות חברת אורקל
איש קשר :עופר דרור ,מנהל מכירות דיגיטל וחווית לקוחofer.dror@oracle.com ,054-7511998 ,
אורקל רכשה לפני כשנה את  RightNowשהינו פתרון מוביל בעולם לנושא שירות לקוחות רב-ערוצי
בענן עם כ 3,111-לקוחות במגזרים שונים.
הפתרון שלנו כולל את כל ההיבטים של ניהול השירות בעולם הדיגיטלי ובכלל זה:
•

ניהול מוקד שירות מקיף :ממסך אחד ניתן לנהל את בקשות השירות מכל הערוצים (טלפון,
מובייל ,אימייל ,צ'ט ,מדיה חברתית ,השתלטות)

•

ערוצים דיגיטליים :כל מרחב הפתרונות החל ממערכת עשירה ואינטואיטיבית לשירות עצמי,
דרך כלים תומכי שירות ( )co-browse, Chatוכלה בפנייה לבקשות שירות דרך האינטרנט

•

אינטגרציה ותיעוד :חיבור ישיר ,אוטומטי ודו-כיווני בין כל הערוצים (בינם לבין עצמם ומול
המוקד) כולל תיעוד אוטומטי של כל האינטראקציות מכל הערוצים בתוך הבקשה

•

מובייל :תמיכה מלאה גם עבור הנציג וגם עבור הלקוח

•

רשתות חברתיות :מתן שירות דרך הרשת החברתית והאזנה ללקוחות ברשת.
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•

ניהול ידע :המערכת מכילה כלי ניהול ידע מובנה המאפשר לספק המלצות לפתרון בעיות
ישירות ללקוח ו/או לנציג השירות

•

תומך גם  ,B2Bגם  B2Cוגם ב  Help-Deskפנימי לעובדים

התייחסות חברת מטריקס
איש קשר :עמי מעודד ,מנכ"ל  LikeBillionsהמיוצגת בבלעדיות ע"י מטריקס,154-3511188 ,
ami@likebillions.com
הערוצים הישירים אל המול הלקוחות הינם בהתפתחות מתמדת.
הערוצים הישירים הנפוצים כיום הינם הסניף ,CRM ,עמדות השירות ,אינטרנט ומובייל.
ההתפתחות הטכנולוגית בשילוב עם התבגרות דור ה y +z -מובילה לכך שרוב פעילות השירות
העצמי של הלקוח אל מול הארגונים מתבצעת בערוצים הדיגיטליים השונים.
למרות ההתפתחות הטכנולוגית של הערוצים הישירים ,עדיין ברוב הארגונים נותרו מספר תהליכים
המחייבים הגעה של הלקוח לסניף .במסגרת ההגעה לסניף הלקוח מזדהה מול נציג הארגון ומבצע
איתו את הפעולה הנדרשת.
לרוב ,הסיבות לכך הן כי העסקה מורכבת מידי ליישום בערוץ דיגיטלי או שזוהי עסקה עם אחוזי
נטישה גדולים (עסקאות מורכבות) ו\או הגבלות רגלוציה.
ערוץ דיגיטלי חדש שהולך ותופס תאוצה בעולם הינו ערוץ הוידאו.
מחקרי שוק של גרטנר ופורסטר מראים כי בשנת  4105יהיו  31מיליארד שיחות וידאו ,וכי עד 4141
ערוץ הווידאו יהיה מאד נפוץ בתחום הבנקאות והפיננסים וזאת במקביל לקיטון בכמות הסניפים .
החל מה 15.10.4102 -נכנסה לתוקף הרפורמה שהוביל המפקח על הבנקים דוד זקן ,המאפשרת
לראשונה פתיחת חשבון באמצעות האינטרנט תוך שימוש בכלי וידאו צ'ט.
אנו מעריכים כי שינוי הרגולציה מהווה פתח להעברת תהליכים מורכבים אחרים לערוץ הוידאו כגון
לקיחת משכנתא ,ייעוץ פיננסי ,ייעוץ פנסיוני ,לקיחת הלוואה לביטוח ועוד.
מתוך בחינה של ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הוידאו והרגולוציה הבנקאית ,יצרנו שת"פ עם
חברה בשם  ™ Software Mindהמתמחה בפתרונות לניהול סניפי וידאו וירטואליים בעולם
הבנקאי\פיננסי.
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החברה פעילה במספר בנקים שונים בעולם והפתרון אותו היא מציעה הינו פתרון הוליסיטי,
אינטגרטיבי למערכות התפעוליות ומערכות הליבה ,התומך באבטחת המידע של הארגון ,מאפשר
טפסים אינטראקטיביים שהלקוח והמוקדן ממלאים יחדיו תוך כדי שיחה ,תמיכה בהזדהות\הרשאות
ואבטחת המידע.
כך הפתרון מאפשר יצירת סניף וידאו מלא בו ניתן לבצע פעולות כספיות כמו בכל ערוץ אחר (סניף,
אתר פעולות ,אפליקציה ועוד) העונה על תנאי הרגולציה הישראלית .הפתרון נקרא .LiveBank
באמצעות כלים חדשניים ניתן להפוך את המוקדים בחברות לזריזים יותר ,יעילים יותר ולמחוללי
מכירות.
סגירת הפער :הגלישה ברשת ושיחות הטלפון
חברת  LikeBillionsפיתחה טכנולוגיה ורשמה פטנטים על היכולת לסנכרן באופן טבעי ומלא בין
שיחות הטלפון שמגיעות למוקד לגלישה של אותם מתקשרים ברשת האינטרנט .היכולת הטכנולוגית
הזאת מאפשרת:
שיפור הריווחיות של מוקד שירות הלקוחות  /מוקד מכירות:
הטכנולוגיה מאפשרת לתעדף את שיחות הטלפון על פי משתנים שלא היו ידועים עד כה :למשל -
ההתנהגות של הלקוחות באינטרנט לקראת ובזמן השיחה /הערך הכלכלי הצפוי של כל לקוח על פי
ההתנהגות שלו באינטרנט  /חיבור הלקוח למוקדן על פי מידע שקיים על הלקוח בדפדפן של
הלקוח( ...כמו שפת משתמש של הדפדפן למשל) ועוד.
קיצור זמני שיחה בזכות הבנה מהירה וטובה יותר של צרכי הלקוח ומעשיו באינטרנט
הטכנולוגיה מציגה למוקדן ,מראש ועוד לפני מענה לשיחה – מה עושה הלקוח באינטרנט (כל פרטי
הגלישה של הלקוח) בזמן השיחה  /מדוע הלקוח למעשה מתקשר .המוקדן מצידו יכול למנף את
השיחה לטובת מכירה  /מתן שירות טוב יותר( .לדוגמה :הידיעה שהלקוח הגיע ממילת החיפוש
בגוגל " :מדעי המחשב לימודי ערב" יכולה לסייע למוקדן להבין טוב יותר מה כן /לא לומר בשיחה).
המשמעות – קיצור זמן השיחה ב  21שניות עד דקה וחצי.
מכירות ושירות אפקטיביים יותר .שיפור יחסי המרה בזכות העברת מסרים מוחשיים ולא רק קוליים
הטכנולוגיה מאפשרת למוקדן  -להמחיש ולהציג מידע על הצג של הלקוח ( ולא רק שיחת קול
רגילה) המשמעות :המרת השיחה לפגישה  /מכירה טובה ואפקטיבית יותר .יחסי המרה טובים יותר.
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שיפור  ROIשל  47%בזכות ניתוח מלא של כל המידע והצגתו במערכות והדוחות הקיימים בארגון
הטכנולוגיה מציגה מידע אנליטי מפורט של שיחות הטלפון בהקשר של ההוצאה השיווקית הדיגיטלית
(היקרה ) .המשמעות חיסכון של כ 47% -בעלויות השיווק לדוגמה – שיפור הביצועים בתחום
החיפוש הממומן של חברת ראש דיו העוסקת במכירת ציוד משרדי בתחום תחרותי במיוחד.

התייחסות חברת נס
איש קשר :יובל קידר ,מנהל חטיבת  Service on Demandו CTO-קו העסקים מיקור חוץ בנס
טכנולוגיות.152-1101120 ,
בכל הנוגע למרכזי תמיכה פנים ארגוניים ,יש להתייחס בשנים הקרובות לשינויים במודלי העסקה
בשוק העבודה .אנו למדים כי במהלך  5השנים הקרובות החלק של עובדי דור ה  Yבקרב המועסקים
מתחיל לתפוס מסה קריטית ולהגיע ל  45%ויותר מהעובדים בארגון .אחד המאפיינים המשמעותיים
ביותר הוא הלויאליות למקום העבודה ומשך השהייה בתפקיד בארגון ובכלל .עד כאן תיאור המצב ,
ההשלכה הברורה על מרכזי התמיכה היא אובדן ידע ארגוני כתוצאה מתחלופה גבוהה של עובדים.
לפיכך הסוגיות בהן יתקל מרכז התמיכה דומות יותר למוקדי שירות לקוחות לדוגמא "קליטת עובד
(יש לומר לקוח) חדש"  ,תהליך יומיומי (גם בארגונים בינוניים בגודלם) .עובד חדש צורך את מרכז
התמיכה בקצב גבוה יותר ,וכאשר יש הרבה מסוג זה  ,מרכזי התמיכה יהיו עמוסים מאוד ולהערכתי
יתרחבו .ערוצי השיחה עם העובד החדש יהיו חייבים להיות מגוונים וישלבו את Social media
( )unstructuredעם מערכות ה  ,Legacyטלפוניה ,מייל וכיוצ"ב .כדי לקבל תמונת מצב אמינה
ומקיפה על רמת הפגיעה בפיריון הארגוני (כמה זמן עבודה אבד בשל שיחה של העובד עם מרכז
התמיכה) נצטרך כלי תשאול ודוחות מורכבים וכלי תיעוד חזקים.
תמורה נוספת שתעבור על מרכזי התמיכה היא התמורה בכישורי העובדים ,בעוד שב  01השנים
האחרונות חווינו ירידה בצורך לכישורים טכניים ומעבר לכישורים רכים "שירותיים" ,בעתיד הקרוב
נצטרך לשנות כיוון פעם נוספת ולאכלס את מרכזי התמיכה עם  , Early Adaptersתומכים מעורים
בעולם ה  Gadgetsכדי להתמודד בהצלחה עם גישת ה .ByoD -תומכים משוכללים אלו יצטרכו גם
כלי ניהול ידע קלים לתחזוקה כדי לשמור על רמת עדכניות בתהליכים הארגוניים.
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התייחסות חברת אמן מחשבים
איש קשר :מיכל גרוס ,מנהל שיווק

054-5691015

תחום ניהול הידע בכלל ,וניהול הידע במרכזי שירות הלקוחות בפרט ,דורש חשיבה מחודשת .מרכזי
שירות הלקוחות בארגונים נדרשים להיות מוכוונים על-ידי ידע ,שצריך להגיע ללקוחות בקלות
ובמהירות ,בכל הערוצים.
בעולם של היום ,לקוחות מוצפים במידע והם מצפים לקבל תשובות מיידיות לכל השאלות שלהם .לכן,
האתגר הגדול ביותר של נותני שירות הוא מתן שירות בידי מקצוענים ,בכל ערוצי השירות .אולם ,אם
הספקים לא יספקו לנציגים שלהם כלים מתאימים ,הסיכוי לספק חווית שירות מבדלת לעומת המתחרים
הם קלושים .שום פורטל אירגוני לא יעזור לנציגים לא מנוסים בשיחה עם לקוחות עצבניים ,שרוצים
לדעת מה המכשיר הקל ביותר שאנו מציעים מתחת ל 411-דולר ,או ללקוחות שרוצים לדעת מה
ההטבות של תושבים ותיקים בהלוואה.
המטרה של  KMS lighthouseהיא להפוך את כל הנציגים בכל הערוצים למקצוענים ,ואת זה ניתן
לעשות באמצעות מערכת שמספקת להם תשובות בתוך  5שניות ,לשאלות בשפה טבעית .התוצאה
היא לקוחות שחשים שהם מתקשרים עם מומחים .כיום ,המערכת של  KMS lighthouseמצליחה
לתת תשובה מדויקת ומהירה לשאלה שנשאלת בשפה טבעית ,ביותר מ 81%-מהמקרים.
המערכת של  KMS lighthouseמבוססת על תפיסת ה,Knowledge Driven Experience – KDE -
שמשמעה מתן חווית שירות מהירה ,מדויקת ,מותאמת ומקצועית מפי מומחים בתחומים ,בכל ערוצי
השירות :במוקד הטלפוני ,בשירות עצמי באתר האינטרנט ,בחנויות באמצעות טבלט ולכל הנציגים
באמצעות הסמארטפון.
מערכת  Lighthouseהיא 'פשוטה מאוד' ,עם שתי טכנולוגיות ייחודיות :הבניית הידע וחיפוש מבוסס
שאלות .הדגש הוא על ממשק משתמשים שמאפשר להעביר את הידע ללקוחות בצורה פשוטה וקלה.
התשובה שמתקבלת היא הנכונה ביותר ,מותאמת לערוץ השירות בה היא מופיעה ומוצגת בצורה
ברורה.
המשמעות היא שלא נדרשים שינויים ארגוניים בחברה ,אלא הבניית תוכן חכמה לתוך המערכת של
 ,Lighthouseשתשמש את כל עובדי ארגון ,בכל אחד מערוצי השירות .התוצאה היא שיפור משמעותי
בשירות הלקוחות ,עבודה יעילה יותר ועלייה במכירות.

אודות חברת :KMS lighthouse
חברת  ,KMS lighthouseמקבוצת אמן ,מספקת פתרונות לשיפור חווית שירות הלקוחות באמצעות
ידע .מוצרי החברה מוטמעים הן בקרב חברות בינלאומיות עם מיליוני לקוחות והן בשוק הישראלי.
הפתרונות של  KMS lighthouseמספקים תשובות מדויקות לשאלות שנשאלות בשפה הטבעית ,תוך
 5שניות ,בכל ערוצי השירות :מרכזי שירות לקוחות ,חנויות ,באמצעות הפיכת עובדי החברה לשגריריה
ועמדות שירות עצמי .החל משנת  KMS lighthouse ,4103מובילה תפיסה של KDE, Knowledge
 .Driven Experienceהמוצרים של  KMS lighthouseמבוססים על תבנות ייחודי של הידע ,הנגשתו
וויזואליזציה שלו .ב KMS lighthouse ,4102-זכתה להיכלל ברשימת ה Cool Vendors -של
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