
 -מסקנות . 6
מתחזקת , לאור הממצאים שקיבלנו

אט  'הטענה כי יעילות השירות בצ
לחברת פלאפון גבוהה בהרבה 

מיעילות השירות הטלפוני וכי שירות  
אט אפקטיבי יותר עבור חברת  'הצ

 .פלאפון
כיוון שבכמות נציגים זהה לכמות  
הנציגים הקיימת היום למשמרת  

ניתן לתת מענה , 30 –במוקד הטלפוני 
,   אט'לקוחות במוקד הצ 2.5לפי 

נציגים אנו   31מצאנו כי בעזרת 
עומדים בזמן התקן שנקבע והוא זמן 

לכל ' דק 2המתנה ממוצע של עד 
 .היותר

 -הרקע . 1  
פלאפון הינה חברת הסלולאר הראשונה 

בחברה מספר . והמתקדמת בישראל
מוקדי שירות טלפוניים הנותנים מענה 

תמיכה , כספים, בנושאי שירות לקוחות
 .  טכנית ותקלות

עם הקידמה הטכנולוגית של מכשירי 
הסלולאר והתפתחות המכשירים  

הוחלט , "הסמארטפונים"–החכמים 
להקים מערך שירות בתחום תמיכה  

אט של נציג עם  'טכנית ותקלות בצ
לקוח במטרה לשיפור את השירות  

.  ולקצר את זמני ההמתנה לשירות
 40אט כיום מונה מעל 'שירות הצ

נציגים בחלוקה לשני צוותים הנותנים 
תפעול ,מענה מלא בנושאים של תמיכה 

 . ל"ושרות סלולארי בחו

  -הבעיה . 2
אט יש  'ההנחה היא כי לצ
וכי הוא  , תרומה רבה לארגון

מועיל בצורה משמעותית הן 
בקיצור זמני ההמתנה לשירות  

י "והן במתן שירות יעיל יותר ע
שליחת מצגות ומדריכי תפעול 

.  מוכנים עבור הלקוחות
המון לקוחות מעדיפים , מאידך

עדיין לשוחח עם נציג שירות  
בטלפון ועדיין לא מאמינים 

, אט כשירות יעיל'בשירות הצ
 .  איכותי ואמין

 -המוטיבציה . 3
כמי שעסקו בעברם במתן תמיכה  

בשירות טלפוני ומכירים היטב  
ראינו לנכון  , את עולם שירות זה

להציג את יתרונות מתן וקבלת  
אט אל מול שירות  'שירות בצ

טלפוני למנהלי אגף שירות  
הלקוחות בחברת פלאפון  

לאור הממצאים  , ולהמליץ להם
לנתב את מרבית  , שקיבלנו

אט 'הלקוחות אל שירות הצ
וכפועל יוצא מכך להגדיל את  

 .אט'מערך שירות הצ

 -מתודולוגיה . 4
 . איסוף נתונים סטטיסטים  לתיאור מצב קיים* 

 .סקר ספרות למערכות שרות* 
סקר שביעות רצון לקוח מקבלת שירות  * 

 .אט לעומת שירות טלפוני'הצ
 :איסוף נתונים  לצורך הרצת סימולציה* 

זמני  , זמני שירות, קצב כניסת לקוחות לשירות
 .המתנה ומספר נותני שירות לפי משמרת

ניתוח התוצאות כהמלצה   –הרצת סימולציה * 
למסקנות הפרויקט בהן יינתנו התשובות  

 :לשאלות
 ?  אט מה עדיף'שרות טלפוני או שרות צ. 1
מספר נציגים  שיש להגדיר במוקד לפי . 2

 .משמרת
זמן המתנה   –הגדרת תקני זמני שירות . 3

 .מקסימאלי ללקוח

 
 

 -הממצאים . 5
 בעזרת סקר שביעות רצון לקוחות נוכחנו  

אט  'לדעת כי מרבית הלקוחות אשר התנסו בצ
מעדיפים את שירות זה על פני השירות הטלפוני  

אט יתרונות רבים ללקוח בקבלת  'וכי בשירות צ
 .מענה בנושאי תמיכה טכנית ותפעול תקלות

אט ועל 'במקביל הרצנו סימולציה על שירות הצ
השירות הטלפוני אשר בדקה את זמני ההמתנה 

כ הלקוחות  "את ניצולת העובד ואת סה, לשירות
לאחר ניתוח המצב הקיים  . המקבלים שירות ליום

ביצענו הכפלה של מופע כניסת   אט'בשירות הצ
ומצאנו כי על מנת לעמוד   3.5-1.5הלקוחות פי 

זמן המתנה   –בזמן ההמתנה לשירות שנקבע 
יש להגדיל את  , לכל היותר' דק 2ממוצע של עד 

כמות הנציגים למשמרת בהתאם להגדלת מופע 
נותני שירות למשמרת   43עד העסקת , הלקוחות

. מהמצב הקיים 3.5במופע לקוחות הגדול פי 
בשירות   המצב הקיים בלבדבתום בדיקה של 

הטלפוני מצאנו כי כדי לעמוד בזמן השירות  
לכל ' דק 2זמן המתנה ממוצע של עד  –שנקבע 
  75על חברת פלאפון להעסיק לפחות , היותר

כלומר יותר  , נציגים למשמרת בשירות הטלפוני
אט לאחר  'נציגים מאשר בשירות הצ 2מפי 

 .2.5הכפלת מופע הלקוחות פי 
 

 
 

מאיזה אמצעי אתה  , במידה וענית כן על השאלה הקודמת
 ?מעדיף יותר לקבל שירות  


