KONUŞMA ANALİZİ BAŞARI ÖYKÜSÜ

KONUŞMA ANALİZİ İLE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE
ÇİFT BASAMAKLI ARTIŞ

MÜŞTERİ
Dünyanın en büyük ﬁnans kuruluşlarından ING Group’un bir yan kuruluşu olan ING
Türkiye, 500’den fazla temsilci ile çağrı merkezi operasyonlarını etkin bir şekilde
yönetmeyi hedefliyordu.

PROBLEM
Çağrı yoğunluğu, kaydedilen etkileşimlerin tamamını izlemeyi ve analiz etmeyi
imkansız kılıyordu. ING, etkileşimlerin %100’ünü değerlendirmek ve müşteri temsilcisi
performansını doğru ölçümlemek için etkili bir analiz çözümü arıyordu.

ÇÖZÜM
Sestek Konuşma Analizi ile çağrıların tamamı
analiz edilmeye ve müşteri deneyimini ve müşteri
temsilcisi performansını iyileştirmede
kullanılabilecek bilgiler elde edilmeye başlandı.
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Çağrı merkezi etkileşimleri müşteri memnuniyeti ve temsilci
performansı hakkında kritik veriler içeriyor. Sestek Konuşma
Analizi, temsilci performansı ve müşteri memnuniyeti hakkında çok
önemli içgörüler sunuyor. Bu da müşteri deneyimini geliştirmemize çok
yardımcı oluyor.
ÇAĞRI MERKEZİ ŞİKAYET YÖNETİMİ VE ŞUBE OPERASYON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ
ING TÜRKİYE

İçgörü
• Konuşma Analizi’ni kullanan ING, 36 aydan fazla kıdeme sahip temsilcilerin daha yüksek öfke
oranları, daha uzun konuşma süreleri ve daha düşük bekleme sürelerine sahip olduğunu keşfetti.
• Analiz sonuçları, müşteri deneyimini olumsuz etkileyen agresif ve baskın bir konuşma tonuna işaret
etti.
• ING, kıdemli temsilciler için bir eğitim programı uygulamaya koydu ve bu grubun genel performansının artmasına yardımcı oldu.
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ING Group’un bir iştiraki olan ING Türkiye, Türkiye’nin önde gelen
bankalarından biri olup, 4000’den fazla çalışanı ve 200’den fazla
şubesi ile faaliyet göstermektedir.
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Sestek Konuşma Analizi müşteri etkileşimlerini analiz eden bir veri
madenciliği çözümüdür. Bu çözüm, kayıtlı tüm müşteri çağrılarını
yazıya dönüştürür, ardından duygu belirleme ve trend analizi gibi
çeşitli teknolojileri kullanarak analiz eder. Bu analizler sonucunda,
müşteri deneyimini ve müşteri temsilcilerinin performansını
iyileştirmede kullanılabilecek, eyleme geçirilebilir bilgiler sunar.

Sestek, diyaloğa dayalı yapay zeka ve analiz çözümleriyle markaların veri
odaklı olmasına, verimli çalışmasına ve müşterileri için daha iyi
deneyimler sunmasına yardımcı olan global bir teknoloji şirketidir.
Sestek’in yapay zeka destekli çözümleri; Text-to-Speech, konuşma
tanıma, doğal dil işleme ve sesli biyometri teknolojilerine bağlıdır.
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