Várakozás helyett intézze gyorsan
és kényelmesen ügyeit!
A CallMix olyan platformot kínál, amelyben megszűnik a
várakozási idő, az ügyintézés hatékonyan online csatornákba
terelhető.

A CallMix összekapcsolja a
verbális és vizuális csatornákat

azáltal, hogy az ügyfél számítógépén vagy
mobileszközén megjeleníthetőek már a hívást
megelőzően azok a tartalmak, amelyek segítik
az ügyfelet az eredményes ügyintézésben.
Segítik eligazodni az ügyfélszolgálati IVR
labirintusaiban, információkat kaphat az
aktuális ajánlatokról, amit online is
megrendelhet, és a beszélgetést megelőzően
már fontos információkat közölhet a gyors
ügyintézés érdekében.

CallMix Ügyfélszolgálati Asszisztens
Olyan innovatív ügyfélkapcsolati rendszert kínálunk, amelynek segítségével az
ügyintézés eredményessége és gyorsasága, valamint az ügyfél-elégedettség jelentősen
javítható, megkímélve Önt a hosszas várakozási időktől vagy az átláthatatlan IVR
menükben történő bolyongástól.
Az alkalmazás kényelmes hozzáférést biztosít az Ügyfélszolgálati információkhoz és
szolgáltatásokhoz, anélkül, hogy Önnek hosszasan kelljen hallgatnia a hangüzeneteket
és várakoznia az operátor hangra.
A CallMix alkalmazás segítségével
az okostelefon vagy mobil
készülék használója számára már
a hívást megelőzően megtörténik
az IVR menük szöveges
megjelenítése - nem kell
végighallgatnia őket a
továbblépéshez, átlátható,
szemléletes struktúrából
kiválasztható az elérni kívánt
menüpont, ahonnan egyből
ügyintézőt is kérhet.

Az egyes menüpontokban részletes tájékoztatókat olvashat
vagy hallgathat meg, információkat kaphat az aktuális
ajánlatokról, és egyszerű esetekben akár operátor nélkül is
sikeresen fejezheti be az ügyintézést.
A szolgáltatás segít a tartalom gyors megkeresésében
és megjelenítésében. A CallMix képernyőben
megjeleníteni kívánt proﬁl az ügyfélszolgálatok
részéről teljes egészében szabadon testreszabható.
Az IVR vizuális megjelenítésével lerövidül az IVR
bejárási út, ráadásul az alternatív azonosítási eljárások
is további fáradtságtól kíméli meg az ügyfeleket.
Interaktivitása révén már hívás megkezdése előtt a
választott menüponthoz igazodó tájékoztatást ad az
ügyfélnek, így az értékesítési lehetőségek gyorsan
lezárhatóak, vagy webshop csatornába terelhetőek.

Például meglátsz a TV-ben egy
hirdetést, ami felkelti az érdeklődésed.
Beütöd a számot, elindítod a hívást,
amennyiben a hívott cégnek van CallMix
platformja, a tárcsázást követően a
telefon rögtön elindítja. Ott ki tudod
választani, hogy elindítod-e a hívást a
hagyományos módon vagy akarod-e, hogy
a CallMix segítsen? A CallMix-ben ott az
IVR, ott vannak az előzetesen
paraméterezett üzenetek, valamint minden
egyéb, amit előzetesen beállít magának a cég
a WebIVR-on keresztül.
Pandur Balázs
Callmixxer

Hiszünk abban, hogy az integrált, több csatornás kommunikációval megvalósul az
egyszerre költséghatékony és élménydús ügyfélkapcsolati kiszolgálás. A piacot
megelőzve a CallMix ebben az ügyfélkapcsolati paradigmaváltásban segít úttörő
szerepet vállalni partnereinek.

Töltse le a CallMix alkalmazást
és intézze ügyeit gyorsan és
kényelmesen a mobiljáról!
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