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Moderní zákazníci vyžadujú rýchly, kvalitný a predovšetkým konzistentný zákaznícky servis naprieč všetkými kanálmi, a to 

kdekoľvek a odkiaľkoľvek.  Všetky ich očakávania viete naplniť nasadením jednotného riešenia, ktoré zabezpečuje dokonalý 

zákaznícky zážitok z obsluhy a prináša nárast lojality k vašej značke. 

zákazníkov je lojálnych k značke, ktorá poskytuje kvalitné služby zákazníkom.

nespokojných zákazníkov, ktorých problém bol vyriešený vďaka bezproblémovej komunikácii  

so zákazníckym servisom, je ochotných zrealizovať aj ďalší nákup. 

zákazníkov si želá konzistentný zákaznícky zážitok naprieč všetkými kanálmi, nezávisiac od toho,  

či so spoločnosťou komunikujú cez sociálne siete, e-mail, osobne či telefonicky. 

Služby zákazníkom 2.0

Riešenie postavené na platforme Microsoft Dynamics 365 vám umožňuje poskytovať služby typu end-to-end, self-service  

či asistované a lokálne služby naprieč všetkými kanálmi. Prepojte riešenie s najmodernejšími technológiami, akými sú machi-

ne learning, hlasová biometria, IoT, chatbot/mailbot či CoBrowsing a ľahko docielíte to, že zákazníci budú interakciu s vašou 

spoločnosťou milovať. 

Súčasne zvýšite efektivitu kontaktného centra a back office na základe pokročilých analytík komunikácie naprieč všetkými 

kanálmi, ako aj produktivitu jednotlivých operátorov, zamestnancov a pracovných tímov. 

Aplikácia pre riadenie predaja a služieb zákazníkom

Prečo by vás malo riešenie Služby zákazníkom 2.0 zaujímať? 

91 % 

70 % 

75 % 



Služby zákazníkom 2.0

Nárast lojality zákazníkov
Zvýšte spokojnosť a retenciu zákazníkov poskytovaním personalizovanej  

a konzistentnej obsluhy naprieč všetkými kanálmi. 360-stupňový pohľad  

na históriu a informácie zákazníkov umožňuje agentom predvídať ich potreby  

a prispôsobiť každú interakciu presne na mieru. 

Čo všetko vďaka riešeniu Služby zákazníkom 2.0 dokážete?

Omnichannel obsluha
Moderná aplikácia dostupná z akéhokoľvek zariadenia umožňuje konzistentú 

interakciu zákazníka s vašou spoločnosťou naprieč všetkými kanálmi (online cez 

chat, e-mail či sociálne siete, telefonicky cez call centrum či osobne na pobočke). 

Digitálne kanály vrátane CoBrowsingu pritom u množstva služieb zaisťujú lepší 

zákaznícky zážitok než pri osobnej návšteve pobočky. Na základe typu interakcie, 

kontextu či role zabezpečí aplikácia komfortné riešenie akejkoľvek servisnej 

situácie nielen pre agenta, ale aj pre zákazníka. 

Self-service & komunita
Zabezpečte jednoduché vyhľadávanie odpovedí prostredníctvom samoob- 

služných, komunitných či social kanálov pre tých, ktorí si informácie radi vy- 

hľadávajú sami.  Pre  rýchlejšie  vyriešenie  prípadu  viete  inteligentne  presme-

rovať daný prípad z akéhokoľvek kanála na konkrétneho agenta. 

Manažment prípadov
Vizualizované rozhranie poskytuje agentovi všetky nástroje pre jednoduché 

vyriešenie akejkoľvek interakcie so zákazníkom. Prediktívna nápoveda a in-

teligentná správa prípadov umožňuje ich rýchlejšie manažovanie a poskytuje 

diferenciovanú úroveň podpory s integrovanými znalosťami, SLA, skriptovaním, 

workflowom či delegovaním.  

Manažment znalostí
Natívne prepojený nástroj pre manažment znalostí umožní vyriešiť akúkoľvek 

aktuálnu potrebu zákazníka navigovaním na správnu odpoveď či zdroj v správnom 

čase a s možnosťou priameho, kontextuálneho prepojenia priamo na agenta 

(virtuálneho či živého agenta).



Čo všetko vďaka riešeniu Služby zákazníkom 2.0 dokážete

Workforce Optimization
Využívajte sadu aplikácií podporujúcich záznam komunikácie (hlas, text, video, 

obrazovky), performance management, riadenie kvality, analytiku hlasu  

a textu, desktop a procesnú analytiku, workforce management či zákaznícku 

spätnú väzbu. 

Umelá inteligencia prostredníctvom  
virtuálnych agentov
Automatizujte komunikáciu, spracovávanie požiadaviek a reporting či riešte 

situácie prostredníctvom umelej inteligencie a uvoľnite tak agentov pre nároč-

nejšie interakcie s vyššou hodnotou. Vybudovaní na najvýkonnejšom koncepte 

umelej inteligencie na trhu, virtuálni agenti sú inteligentní, rýchly a vždy dostupní 

pre vašich zákazníkov. 

Jednotná fronta a jednotný reporting
Riešenie podporuje nielen štandardný skill based routing interakcií, no zároveň 

umožňuje aj ich dynamické priraďovanie najvhodnejšiemu operátorovi na zák-

lade biznis cieľov. Distribúcia požiadaviek je centrálne riadená v reálnom čase  

a využíva jednotný univerzálny pool agentov, zamestnancov, všetkých interakcií 

či transakcií front a back officu. 

Servisná inteligencia
Plne parametrizovateľné, interaktívne dashboardy poskytujú náhľad v reálnom 

čase na kľúčové metriky (AHT - Average Handling Time, ACW - Average After Call 

Work, CSAT - Customer satisfaction, FCR - First Call Resolution, Utilization a pod.).

Identifikujte trendy, skúmajte scenáre (what-if analýzy) a predpokladajte výsledky 

s cieľom zlepšenia výkonnosti agentov a identifikovania najlepších praktík. 

Dôležitá spätná väzba od zákazníkov
Využite príležitosti na zlepšenie zákazníckeho servisu vďaka spätnej väzbe 

priamo od zákazníkov či monitorovaním odozvy priamo počas interakcií s klientom. 

Agilné riešenie
Prispôsobte riešenie neustále sa meniacim potrebám vašej spoločnosti prostred-

níctvom point&click konfigurácií a bez nutnosti programovania. Intuitívny dizajn 

a jednoduchá integrácia či rozšíriteľnosť riešenia sa postará o rozšírenie vášho 

zákazníckeho prostredia so štandardizovanými rozhraniami. 



Technológie, s ktorými pracujeme

Spokojní klienti s riešením Služby zákazníkom 2.0

Ako začať? 

Kontaktujte nás ešte dnes a dohodneme si nezáväzné stretnutie.  

Spoločne si prejdeme vaše potreby a pripravíme riešenie šité na mieru pre vašu spoločnosť. 

obchod@millennium.sk 
www.millennium.sk  
+421 2 59 100 300

info@soitron.sk  
www.soitron.sk  
+421 2 58 224 111

Čo získate implementáciou riešenia? 

 • zvyšenie kvality obsluhy, spokojnosti zákazníkov a ich retenciu

 • nárast efektivity zákazníckeho servisu a back office

 • prechod od zákaznických centier vyžadujúcich náklady k centrám generujúcim obrat a zisk

 • moderné omnichannel riešenie zastrešujúce všetky komunikačné kanály so zákazníkom

 • end-to-end manažment procesov

 • flexibilné riešenie s možnosťou rýchlej implementácie nových služieb

 • vyššiu bezpečnosť komunikácie

 • plný súlad s reguláciami (napr. GDPR, PSD2, MiFID II)

 • efektívne nastavovanie KPI zamestnancov zohľadňujúc ciele spoločnosti
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