
Як безболісно впровадити 
РІШЕННЯ ДЛЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КЛІЄНТІВ?



Знає процеси обслуговування клієнтів та організації роботи операторів 
зсередини, більше ніж 6 років займала керівні посади, організовувала та 
оптимізовувала роботу підрозділів кол-центрів в фінансових організаціях та 
аутсорсингових кол-центрах. 

Приймала безпосередню участь в організації клієнтських кол-центрів з нуля, 
а також координувала процес міграції клієнтів на професійне рішення 
VoIPTime Contact Center.

Керівник відділу продаж компанії VoIPTime, 
експерт з 12-річним досвідом роботи в сфері 
кол-центрів та клієнтського обслуговування. 

Оксана
Ігоніна

Email   oihonina@voiptime.net   Telegram   @OksanaIhonina



ПРО НАС

Працюємо на ринку рішень для контакт-центрів з 2009 р.

Досвід впровадження програмних рішень для малого та середнього бізнесу (від 3 до 500–600 
одночасних користувачів на екземпляр).

Основні сфери: банки та фінансові структури, колекторські компанії, інтернет магазини та 
товарний бізнес, аутсорсингові КЦ, медичні центри, служби доставки, державні структури та ін.

Ринок: Європа (Україна, Польща, Болгарія); Азія і Африка (Казахстан, Киргизстан, Тайланд, 
Індонезія, Марокко), США, Канада (під окремим брендом Voiptime Cloud).



Основні КАНАЛИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ в Україні
Неголосові канали та канали 
самообслуговування як спосіб автоматизації 
роботи

Особливо популярні замовлення 
зворотнього дзвінка з сайту, чати і 
месенджери, хоча дзвінок – все ще основний канал

Складні голосові меню та використання Text 
to Speech, Speech Analytics для спрощення роботи 
операторів та впровадження самообслуговування

Автоматизовані опитування голосовим 
роботом або текстовим ботом у веб-чаті
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Джерело: 2022 March Market Study: Customer Contact Industry Review, Customer Contact Central Week Digital.



ЯК ЗМІНИЛАСЬ 
СИТУАЦІЯ через війну

Максимально спрощене 
голосове меню 
самообслуговування

Вхідні дзвінки як 
основний канал зв’язку

Є перспектива 
відновлення неголосових 
каналів та автоматизацій

Неголосові канали практично 
незадіяні



ПРОБЛЕМИ українських 
бізнесів через війну

Якщо звернути увагу на сфери, то:Пікове навантаження і 
менша кількість операторів

Оператори працюють 
віддалено з різних точок світу, 
часто з нестабільним інтернетом

Навантаження навпаки впало
і кількість операторів потрібна 
набагато менша

Медична сфера
 

Державний сектор 

Кол-центри, які працюють на 

інші регіони 

Волонтерські організації

У багатьох інших

Стабільно працюють Нестача персоналу

Iнтернет-магазини

Частково 
відновлюють роботу



НОВІ ЗАПУСКИ В ХМАРІ
з чим доводиться стикатись вендорам:

Збільшення тривалості переговорів

Збільшення термінів погодження технічного 
завдання і підключення (від 24 до 48 годин)

Стартують з меншої кількості підключень ніж раніше

Частіше розміщаємо українських клієнтів у 
европейских дата-центрах

Питання автоматизації знов стає актуальним для 
релокованих підприємств



ПЕРЕВАГИ професійних
рішень для обслуговування клієнтів:

Робота в єдиному інтерфейсі 
з усіма каналами комунікації

Онлайн моніторинг і веб 
орієнтованість рішення

Гнучке розподілення вхідних 
дзвінків за потрібною логікою

Швидкість передзвону по заявці (для 
вихідних дзвінків)

Єдина черга для всіх каналів комунікації

Автоматизовані сповіщення (доставка, 
зміна статусу замовлення, збір зворотнього зв’язку)



ЯКІ РІШЕННЯ зазвичай обирають 
для обслуговування клієнтів:

Віртуальні
АТС

або

Професійні рішення 
для кол-центру

Хмара

Сервер



ХМАРНА АТС
Хмарна АТС дозволить побудувати корпоративну мережу для 
розподілу дзвінків між працівниками компанії і для внутрішньої 
комунікації – в малому бізнесі з невеликим потоком дзвінків.

Прийом вхідних 
дзвінків та їх 

розподіл

Запис
дзвінків

Базова 
статистика

Легка інтеграція 
з іншими 

рішеннями

Контроль 
мобільного зв’язку 

працівників

Відстеження 
дзвінків



ПЕРЕВАГИ 
SaaS рішень:

Швидкий запуск
(за 24 години)

Мінімум фінансових 
вкладень на старті

Легке та швидке 
маштабування

Технічна підтримка 
часто включена у абонплату

Оновлення до нових 
версій безкоштовне



СЕРВЕРНЕ
РІШЕННЯ для
кол-центру:

Значні інвестиції на старті

Організація серверної та придбання обладнання

Кваліфікований технічний супровід

Бюджет на обслуговування, електроенергію, тощо.

Термін дії ліцензій (річні ліцензії, або з 
обмеженим терміном дії)

Адаптаційний період (наявність, вартість, 
що входить)

Можливість оновлення до нових версій 
(як відбувається, чи оплачується додатково)

Умови та вартість технічної підтримки 
після адаптаційного періоду

Можливість кастомних доробок під 
потреби замовника

Функціонал, який входить у вибрану 
версію (чи є окрема плата за додаткові модулі)

На що звернути увагу:

Особливості впровадження:



Основні ПРИЧИНИ МІГРАЦІЇ 
на інше рішення:

Не вистачає 
функціоналу в 
діючому ПЗ

Погана якість 
надання техпідтримки

Невиправдано дорога 
абонплата

Бізнес розвивається і 
функціоналу АТС 
вже не достатньо

Нестабільна 
робота ПЗ

Актуальна міграція з 
російських рішень



Що потрібно передбачити 
для міграції та як правильно 
сформувати запит до нового 
вендора?

Оцінити існуючий стан речей:

Сформувати чітке бачення власного 
кол-центру і бажаного результату від 
впровадження нового ПЗ.

канали комунікації, їх взаємодія, та як 
розподіляються звернення з цих каналів зараз

як організовані бізнес-процеси обслуговування 
клієнтів

технології, які використовуються, їх інтеграції з 
іншими системами

інфраструктуру КЦ (разом з IT-директором)

місцезнаходження груп операторів

взаємодія операторів з іншими підрозділами та 
доступ до даних

Створити робочу групу та призначити відповідальних за 
міграцію осіб всередині компанії (IT-директор, керівник 
КЦ, бізнес-аналітик чи менеджера проекту за наявності). 

Обрати необхідну модель впровадження (хмара або на 
локальному сервері) залежно від потреб бізнесу та 
вимог до місцерозташування персональних даних.

Обрати вендора.

Розробити та погодити з обраним вендором план 
переходу на нове рішення, етапи запуску КЦ на новому 
рішенні, для того щоб мінімізувати ризики тимчасової 
втрати продуктивності.

Вибрати групу операторів чи відділ, які будуть приймати 
участь в запуску / тестуванні.

Описати тест-кейси.

Контролювати запуск кожного етапу та фінальне 
погодження.
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Чи може бути ВПРОВАДЖЕННЯ 
НОВОГО РІШЕННЯ 
НЕВДАЛИМ?

Відсутність виділених відповідальних за 
впровадження осіб з боку бізнесу (стейкхолдерів)

Відсутність виділених відповідальних за 
впровадження осіб з боку вендора

Спротив персоналу з боку бізнесу

Відсутність стандартів процесів обслуговування 
як таких

Погана організація роботи відділу/кол-центру 
(незрозуміло що і для чого моніторимо)

Недостатній опис існуючої схеми роботи зі 
зверненнями

Відсутність технічного завдання для впровадження

Відсутність інтеграцій нового рішення з 
внутрішніми системами бізнесу



Процес ВПРОВАДЖЕННЯ
у нашій компанії

Обговорення вимог, існуючого стану 
речей та можливостей покращення 
(акаунт-менеджер, бізнес-аналітик..)

Допомога у підготовці ТЗ 
(акаунт-менеджер, ваші представники)

Налаштування і запуск (для хмари 
- 24 години) (техспеціалісти)

Детальне навчання вашого 
персоналу (акаунт-менеджер, ваші 
супервізори і керівники)

Налаштування моніторингу 
доступності (техспеціалісти)

Постійний супровід під час 
адаптаційного періоду 
(акаунт-менеджер, виділений техспеціаліст)

Подальша технічна підтримка 
після адаптаційного періоду
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Ваші запитання?

НАШ ПРОМОКОД:
#ukrainewins


