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Έχετε καταπονηθεί από πλημμύρα email πελατών με ερωτήσεις, απορίες
προβλήματα;

Σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο στην κατανομή των ερωτημάτων στα στελέχη σας;

Έχετε αμφιβολία αν τελικά δίνονται οι σωστές απαντήσεις ή αν δίνονται
απαντήσεις γενικότερα;

Φοβάστε μήπως χαθούν τα email επικοινωνίας με τους πελάτες σας;

Αν όλα αυτά ισχύουν υπάρχει ένα εργαλείο που λύνει αυτά τα προβλήματα και
εξακολουθεί να είναι εύχρηστο όσο το email.

Είναι το ClientCONECT™!

To ClientCONECT™ είναι ένα online software το οποία σας επιτρέπει να
συνεργασθείτε με το προσωπικό σας άψογα και να χειριστείτε τα ερωτήματα
των πελατών σας με τον καλύτερο τρόπο.

Είναι τόσο εύχρηστο που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε από αύριο.
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Η εφαρμογή εξυπηρέτησης των πελατών εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους:

Συνοπτικά η λειτουργία της εφαρμογής έχει τις εξής διαδικασίες:

1. Η λειτουργία είναι σε περιβάλλον εύχρηστο γρήγορο και αποτελεσματικό
χωρίς ανάγκες ιδιαίτερης εξικείωσης με πολύπλοκα συστήματα τόσο για τους
πελάτες όσο και για το προσωπικό της Επιχείρησης.

2. Η εξυπηρέτηση γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά.

3. Η επικοινωνία και ροή εργασίας μεταξύ των αρμοδίων εξυπηρέτησης είναι
άψογη.

4. Υπάρχει ιστορικό των συνομιλιών.

1. Ο πελάτης εκφράζει το αίτημά του μέσω on-line φόρμας (και όχι email).

2. Το σύστημα τον ειδοποιεί για την επιτυχή καταχώρηση του αιτήματός του και
του στέλνει σχετικό email καθώς επίσης και Link για γρήγορη μετάβαση σε
αυτό.

3. Ανάλογα με την κατηγορία ερωτημάτων που επιλέγει ο πελάτης το σύστημα
αποστέλλει αυτόματα στον διαχειριστή συστήματος και στον αρμόδιο
προϊόντος ειδοποίηση ότι υπάρχει αναπάντητο ερώτημα καθώς επίσης και Link
για γρήγορη μετάβαση σε αυτό.

4. Ο διαχειριστής συστήματος ή ο αρμόδιος προϊόντος μπορούν να
απαντήσουν ή να μεταβιβάσουν την απάντηση σε άλλο αρμόδιο προϊόντος
σε οποιοδήποτε στάδιο της συζήτησης με τον πελάτη (διαδοχικές ερωτήσεις-
απαντήσεις).

5. Το σύστημα ειδοποιεί τον πελάτη με email ότι το αίτημα του απαντήθηκε και του
στέλνει link να το δει.

6. Ο πελάτης μπορεί να κάνει επιπλέον διευκρινιστικά ερωτήματα παίρνοντας
αντίστοιχες απαντήσεις έως ότου αποφασίσει να κλείσει τη συζήτηση (ticket)
εκφράζοντας από 1-4 την ικανοποίησή του. Όλο το ιστορικό της συζήτησης
φαίνεται κάθε φορά.
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Σύστημα υποστήριξης πελατών Client ™CONNECT
Interact with your clients



Περιβάλλον πελάτη
Το Σύστημα Υποστήριξης έχει ως σκοπό να
απαντήσει τυχόν ερωτήματα πελατών.

Ο πελάτης μπορεί να την προσπελάσει από την
επιλογή «Εξυπηρέτηση Πελατών» στο κεντρικό μενού
επιλογών του website.

Καταχωρεί στοιχεία όπως email, Ονοματεπώνυμο,
Κατηγορία ερωτήματος και ερώτημα.

Πρόσβαση
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Διαδικασία αποστολής ερωτήματος

Μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα του Συστήματος Υποστήριξης, ο πελάτης
συμπληρώνει τα στοιχεία του, επιλέγει την κατηγορία με την οποία σχετίζεται το ερώτημά
του, γράφει και στέλνει το ερώτημα.

Αυτομάτως, λαμβάνει ο πελάτης ενημερωτικό email στο οποίο του αποστέλλεται ένας
μοναδικός σύνδεσμος (link), ο οποίος, πατώντας τον, παραπέμπει στη σελίδα όπου
φαίνεται η κατάσταση απάντησης του
ερωτήματός του (Καρτέλα ερωτήματος).

Στη σελίδα αυτή αναγράφονται τα στοιχεία
του πελάτη, ο κωδικός και η κατηγορία του
ερωτήματός του, καθώς και η τρέχουσα
κατάσταση του ερωτήματος, η οποία είναι
νοικτό. Επιπρόσθετα, ο πελάτης μπορεί να
γράψει ένα νέο ερώτημα και να το στείλει,
χωρίς απαραίτητα να έχει απαντηθεί το
προηγούμενο ερώτημά του.

Όταν το ερώτημά του απαντηθεί,
αποστέλλεται αυτόματα στον πελάτη
ενημερωτικό email με το σχετικό σύνδεσμο
(link), μέσω του οποίου μπορεί να διαβάσει
την απάντηση στο ερώτημά του. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί, αν θέλει,
να θέσει ένα νέο ερώτημα ή μια απάντηση
την απάντηση του υπευθύνου εξυπηρέτησης.

Η τρέχουσα κατάσταση του ερωτήματος είναι πάντα ανοικτό. Τη συζήτηση μπορεί να
τερματίσει μόνο ο πελάτης, αφού έχει ορίσει και το βαθμό ικανοποίησής του από το
Τμήμα Υποστήριξης. Πατώντας το κουμπί “Αποστολή”, κλείνει η συζήτηση και η
τρέχουσα κατάσταση του ερωτήματος γίνεται Κλεισμένο από τον πελάτη.

a
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Περιβάλλον προσωπικού

Με την καταχώρηση του ερωτήματος του πελάτη, αποστέλλεται στον αρμόδιο-χρήστη
του οποίου έχει ανατεθεί η απάντηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ερωτημάτων,
ενημερωτικό e-mail ότι υπάρχει αναπάντητο ερώτημα καθώς επίσης και Link για
γρήγορη μετάβαση σε αυτό.

Login

Μπαίνοντας στο Σύστημα Υποστήριξης, είναι
απαραίτητο ο αρμόδιος εξυπηρέτησης να
συμπληρώσει τα στοιχεία του για να έχει πρόσβαση
στο λογαριασμό του. Γράφοντας το όνομα χρήστη
(User ID) και τον κωδικό του (Password) και πατώντας
στη συνέχεια το κουμπί “Login”, μπαίνει στο
λογαριασμό του.

3.

Ερωτήματα προς απάντηση

Κάνοντας Login εμφανίζεται η
λίστα ερωτημάτων προς απάντηση.
Έχει πρόσβαση στις εξής επιλογές:

1. Ερωτήματα προς απάντηση,
στα οποία μπορεί να
απαντήσει ή να αναθέσει
από την σε κάποιον άλλον
αρμόδιο (αυτόματα
αποστέλλεται ενημερωτικό
e-mail στο νέο αρμόδιο που
καλείται να απαντήσει την
ερώτηση).

2. Αρχείο Ερωτημάτων, για
πρόσβαση σε προηγούμενα
ερωτήματα και στα στοιχεία του
πελάτη (διαθέτει search)

Προβολή των χρηστών του
συστήματος με τα στοιχεία
και τις αρμοδιότητες τους.
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Περιβάλλον διαχειριστή
Με την καταχώρηση του ερωτήματος του πελάτη, αποστέλλεται στον αρμόδιο του
οποίου έχει ανατεθεί η απάντηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ερωτημάτων), αλλά και
στο Διαχειριστή Συστήματος, ενημερωτικό e-mail ότι υπάρχει αναπάντητο ερώτημα
καθώς επίσης και Link για γρήγορη μετάβαση σε αυτό. Ο Διαχειριστής Συστήματος
ενημερώνεται με e-mail για όλα τα ερωτήματα όλων των πελατών, ανεξαρτήτως σε
ποιον έχει ανατεθεί το ερώτημα.

Ο διαχειριστής εκτός από τις δυνατότητες του εξυπηρετητή, μπορεί:

να αλλάζει τις αναθέσεις των ερωτημάτων

να κλείνει ερωτήματα

να διαχειρίζεται τα στοιχεία των εξυπηρετητών

να διαμορφώνει τις κατηγορίες ερωτημάτων

n

n

n

n
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Λειτουργίες περιβάλλοντος εξυπηρετητή

Login Σελίδα

Κεντρική Σελίδα

Αρχείο Ερωτημάτων Ερωτήματα προς
Απάντηση Χρήστες Συστήματος

Επεξεργασία
Ερωτήματος

Αναζήτηση
Ερωτημάτων

Λειτουργίες περιβάλλοντος διαχειριστή

Login Σελίδα

Κεντρική Σελίδα

ΑρχείοΕρωτημάτων Κατηγορίες
Ερωτημάτων Χρήστες Συστήματος

Επεξεργασία
Ερωτήματος

Αναζήτηση
Ερωτημάτων

Ερωτήματαπρος
Απάντηση

ΑυτόματηΑνάθεση
Ερωτήσεων

Εισαγωγή Νέου
Χρήστη

Λίστα Χρηστών Νέος Χρήστης /
Τροποποίηση
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Ροή ερώτησης (life cycle process)

Πελάτης

Έχει κάνει
την ερώτηση;

ΟΧΙ NAI

Νέα Ερώτηση Λήψη Απάντησης

Έχει νέο
ερώτημα;

ΣύστημαΑυτόματης
Ανάθεσης

Χρήστης - Αρμόδιος Διαχειριστής

Γνωρίζει την
απάντηση;

Ανάθεση σε άλλο
χρήστη / διαχειριστή Απάντηση

Κλείσιμο συζήτησης
και αξιολόγηση

NAI ΟΧΙ

NAIΟΧΙ
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