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Itt kezdődött…

Az FHB Call Centere nem
keresett új beszállítót

…éppen nem
kerestünk
semmit

Figyelmet, kapacitást 100%-ban
a bankvásárlással kapcsolatos
feladatok kötötték le

Bankvásárlás
előtt álltunk

Előzmények

Alaphelyzet

Elvárás

Fő feladat =
FHB és AZB bankok migrációja és ezen belül
a 2 call center alkalmazás integrációja
 Ugyanaz a beszállító mindkét banknál a
kezdetek óta
 Eltérő fejlesztések történtek az elmúlt évek
során így más erősségei voltak a 2 CC
rendszernek
 Közös munka során már „megismertük
egymást”
 Az igényeinket mindig „saját kútfőből”
állítottuk elő
 Legkisebb módosítás időigényes és drága volt

2 bank meglévő moduljaiból a legjobb
gyakorlatok implementálása az új
rendszerben annak érdekében, hogy
 Az eltérő funkciók miatt a közös platform
kerüljön
kialakításra
az
egységes
ügyfélkiszolgálás miatt
 Szofisztikált, részletesebb és mindenre
kiterjedően online legyen a tevékenységi és
operátori monitoring
 Rugalmas statisztikai felületek
 Több közös gondolkodás a beszállítóval –
best practicek
 Olcsóbb fejlesztési költségek

Az előkészületek megkezdődtek

Ebben a helyzetben cél volt a 2 bank migrációját gördülékenyen lemenedzselni úgy hogy a
lehetőségekből a maximumot hozzuk ki







A két bank egyesülésével a telefonos rendszereket egységesíteni és megteremteni a közös
platformot a professzionális ügyfélkiszolgálásra
A közös telefonos rendszer kialakításánál legfontosabb szempontok:
o migrációs költségek optimalizálása, valamint a jövőbeni karbantartási és fejlesztési
költségek alacsony szinten tartása
o fejlesztések
következtében
az
operátori
létszám
optimalizálása
(pl.: hívásporlasztás, telemarketing modul, automatikus egyenleg és tranzakció közlő
funkciók, mely következtében az operátori létszám csökkenthető)
A közös beszállítóval az egyeztetések már előrehaladott állapotban voltak
A beszállító biztos volt magában
A bank biztos volt, hogy kézenfekvő, egyszerű és logikus megoldásként a közös
beszállítóval folytatja a munkát és a jövőben is ők fogják a call center alkalmazást
üzemeltetni a bankban
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Információk befogadásának útja

Meggyőzés
mesterfogásai

1.) Elutasítás
2.) Személyes találkozás
3.) Látogatás a KFKI-ban
– kötelezettség nélkül
4.) Látogatás egy Cisco felhasználónál
– kötelezettség nélkül
5.) GAP analízis újra
6.) Tárgyalások megkezdése
7.) Árajánlat

GAP analízis
X alkalmazás
Megnevezés

Előny

Integrációs feladatok

AZB funkciók
befejlesztése
Elavult szerver
cseréje

Mindkét bankban a
munkatársak jól ismerik
Legalább 2 trönk a
a rendszert. Csak
kapacitás szükséglet
migrációs feladatok
végett
vannak, nincsenek
+ újabb licencek a
bevezetéssel,
megnövekedett
beüzemeléssel járó
felhasználók száma
tevékenységek
miatt
IVR átstrukturálása

Cisco
Hátrány

Egyszeri költség és csak a
CC igények lefedését
szolgálja. Önmagában nem
elegendő a fejlesztési
igények
implementálásához, mivel
az FHB-ban található
szoftver nem alkalmas a
Az FHB számára felkínált
statisztika fejlesztésekre
Cisco call center
rendszere alkalmas a
AZB merge után a
CC által igényelt
felhasználói trönk nem bír valamennyi folyamat
el több felhasználót
kiszolgálásához - havi
További licenc bővítés
lízing díj megfizetése
szükséges, PC alapú, így
mellett
ahány munkaállomás,
annyi licenc
Az IVR átstrukturálása csak
a fejlesztők segítségével
lehetséges

Üzemeltetés
a migráció után

Megnevezés

• Változatlanul rugalmatlan
• Magas fokú a kiszolgáltatottság
• A Legkisebb módosítási igény vagy új statisztikai lekérdezés
fejlesztői költséggel jár

Előny

Hátrány

A költségek elporlasztva
jelentkeznek
Az ár tartalmazza az új
rendszer
implementálási,
beüzemelési költségeit,
valamint az oktatást is
továbbá rendszeresen
évente többször
előforduló szoftver
frissítések költségeit is

Beüzemelésének a
feltétele a Cisco
Callmanager megléte
Implementálni
szükséges
Csak angol nyelvű
menürendszere van

Széles körű és sokkal
részletesebb statisztikai
riportok

• A Cisco egy dobozos termék az éves szupport díja tartalmazza a
jövőbeni automatikus szoftver frissítéseket is
• Magas fokú függetlenség a monitoringban, IVR-ban
• Kisebb fejlesztések megvalósíthatók a maitenance terhére
• T-csoporttal kötendő szolgáltatási szerződés része a Call-center

Mérlegelés
X

Cisco
A Cisco nemzetközi vállalat, világviszonylatban több
ezer cég több százezer operátora használja – így
folyamatosan óriási tapasztalat gyűlik össze, melyek a
fejlesztések során figyelembe vételre kerülnek
Vannak egyes vállalatok, ahol az adott cégen belül
több, mint tízezer operátor használja a rendszert
Dobozos termék, ami azt jelenti, hogy széles
spektrumú szolgáltatást kínál, ugyanakkor alacsony
költséggel bír
Évente egy-két alkalommal jelentősebb szoftver
bővítés van. A kisebb fejlesztéseket automatikusan
akár havi szinten elérhetővé teszik valamennyi
felhasználó részére
A telefonálásokkal kapcsolatban és az operátori
tevékenység monitorozására rendkívül fejlett
statisztikai rendszert alakítottak ki
Rugalmas – a legtöbb egyedi-eseti rendszeren belüli
módosítást supervisori jogosultsággal változtatni lehet
A rendszer implementálási költségeit 3 éven keresztül
porlasztva kell megfizetni 2010-es szerződésben
kikötött áron
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Magyar vállalat, jellemzően a hazai piacra fejlesztenek.
Nem dobozos termék, ami azt jelenti, hogy minden cég
az adott igényére fejleszteti meg a rendszert. Így
minden egyes igényért extra árat kell fizetni.
Az egyes cégek fejlesztési igénye soha nem jut el a
másik megrendelőhöz. Ha felmerül az igény, akkor azt
minden egyes cégnél minden alkalommal meg kell
fizetni, annak ellenére, hogy az adott fejlesztés már
benne lehet-e az adott szoftverben vagy sem, hiszen a
megrendelő nem tudja, így lehet eladni.
A havi üzemelési költség semmi frissítést nem
tartalmaz.
A rendszer fejlesztési költségét egy összegben az
implementálással egy időben kell megfizetni, így ez
költségként azonnal jelentkezik.
Rugalmatlan – egyszerű IVR megváltoztatás miatt is
újra és újra fejlesztetni kell a beszállítóval.
A rendszer sajátosságából, a piaci és üzleti igényekből
fakadóan folyamatos fejlesztési igények merülnek fel a
X beszállítóval szemben, melyeket kizárólag többlet
költségekkel lehet csak realizálni.

Újratervezés és döntés !

Megállapításra került, hogy
 amennyiben telefonközpont és a telefonos rendszer ugyanazon beszállítótól
kerül megrendelésre, akkor mindkét területen tovább lehet a költségeket
csökkenteni
 a két rendszer együttműködését maximalizálni lehet
 implementálás után a szoftverfrissítések folyamatosan és automatikusan
történnek extra költség nélkül
 Statisztikai lehetőségek „végtelenek” és a fejlesztőtől függetlenül működhetnek

Megkezdődött a közös munka
Partnerség = egyenrangú felek

Közvetlen kapcsolat a felhasználó és a fejlesztő között

Projekt
sikere

Alkotóműhely - közös gondolkodás

Együttműködés

Csapatmunka

Folyamatos „gondoskodás” a KFKI részéről

Extra szolgáltatások
A riportozó felületről lekérhető alap statisztikákon
túl lehetőség nyílik személyre szabott, egyedi
kimutatások kialakítására, mely a felhasználó
igényeihez maximálisan igazodnak

A riportok egyediségének köszönhetően az
ügyintézők munkájáról részletes kép nyerhető,
mely a visszacsatolásokhoz, fejlesztésekhez
nélkülözhetetlen

Szofisztikált vezetői statisztikák
megjelenítése
A riportokban a számadatok mellett a grafikonos
megjelenítés azonnal szemlélteti az elemzéshez
szükséges információkat, mely nagyban segíti a
vezetői munkát
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A riportok exportálása, különböző formátumban
történő kinyerése lehetőséget biztosít a
statisztikai adatok további elemzésére,
felhasználására
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Extra szolgáltatások

Real
time
riportok

=

=

Chat
felület

2012.10.11

 Folyamatos online
kontroll
 Promt beavatkozás

 Közérdekű
információk
azonnali
megosztása
 Minőségbiztosítás
azonnali segítése a
beszélgetés
közbeni
visszacsatolással
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Extra szolgáltatások

Wallboard

 A mutatók plasztikus képet ad a műszakban lévő valamennyi munkatárs
számára a terheltségről, s egyben az egész szervezetet rákényszerítik a
csapatmunkára a hívásfogadás tekintetében
 Továbbá a vezetők egy szabad szöveges mezőbe különböző üzeneteket
juttathatnak el az operátoroknak. Pl.: információkkal, értékesítési
technikákkal az aktuális fókusz termék ajánlására ösztönzik az operátorokat
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Mit kaptunk?

Rugalmas

Optimális
költségek
Széleskörű
szolgáltatások

… és

+

Tevékenységre,
kapacitásra,
hatékonyságra
vonatkozó
online riportok

Felhasználó
barát

Egy olyan támogatói csapat partnerei lehetünk,
akik előremutató és kreatív gondolkodásukkal segítik a munkánkat.
A teljes projekt alatt és most az üzemeltetési munka során mindvégig egyenrangú
partnernek tekintenek minket és nem vevőnek!

Köszönjük a figyelmet!
Müller Andrea
Értékesítési igazgató
Szekrényes Beatrix
Call Center vezető
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