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 לאה יעקב ושי אסוס

 משמעותית הן  ההנחה היא כי לצ'אט יש תרומה רבה לארגון, וכי הוא מועיל בצורה -מוטיבציה לפרויקט   .1
בקיצור זמני ההמתנה לשירות והן במתן שירות יעיל יותר ע"י שליחת מצגות ומדריכי תפעול מוכנים עבור 
הלקוחות. מאידך, המון לקוחות מעדיפים עדיין לשוחח עם נציג שירות בטלפון ועדיין לא מאמינים בשירות 

 הצ'אט כשירות יעיל, איכותי ואמין. 
תמיכה בשירות טלפוני ומכירים היטב את עולם השירות הזה, היה לנו חשוב להציג כמי שעסקו בעברם במתן 

את יתרונות מתן וקבלת שירות בצ'אט אל מול שירות טלפוני למנהלי אגף שירות הלקוחות בחברת פלאפון 
בכדי להמליץ להם לאור הממצאים לנתב את מרבית הלקוחות אל שירות הצ'אט וכפועל יוצא מכך להגדיל את 

 תן השירות בצ'אט.מ
 הינו היכולת של הארגון להגדיר  CRM אחד היתרונות החשובים ביותר ביישום מערכת -סקירת ספרות  .3

הינו כאמור מדד המגדיר את ערכו של הלקוח במושגים של ערך ממשי וכן  ערך הלקוחולמדוד את ערך הלקוח. 
ח ובניית חבילות שירות וחבילות מכירה במושגים פוטנציאלים כגון: מקצוע הלקוח. עפ"י קביעת ערך הלקו

 מאותם לקוחות.  של החברהלכל רמת ערך לקוח הרי נוכל להגיע למיצוי יכולת המכירה 
יעילות, אפקטיביות, נצילות וניצולת, הם מדדים המשמשים לרוב, לבקרת פעילות ארגונית, עסקית, אישית 

, המבטאים מידת ערך או מידת צורך או מידת וטכנולוגית. בנוסף למדדים ישנו שימוש במינוחים נוספים
של תהליך או ארגון, נקבעת על ידי בדיקת מידת  מידת האפקטיביות שימוש בדבר מה או במשאב כלשהו.

השגת המטרות ביחס לרמת הציפיות להשגתן בגין הפעילות הארגונית שבוצעה להשגתן . אפקטיביות מוגדרת 
צאות שהושגו מול מטרה, אין כאן מדידה של ההשקעה בהשגת בדרגות הצלחה או אי הצלחה בהשוואת תו

 .התוצאה מול העלות שנדרשה לכך
 - מתודולוגיה .2

 איסוף נתונים סטטיסטים  לתיאור מצב קיים.  
 .סקר ספרות למערכות שרות 
 .סקר שביעות רצון לקוח מקבלת שירות הצ'אט לעומת שירות טלפוני 
 :איסוף נתונים  לצורך הרצת סימולציה 

 צב כניסת לקוחות לשירות.ק •
 זמני שירות. •
 זמני המתנה. •
 מספר נותני שירות לפי משמרת. •

  יינתנו התשובות לשאלות  בהן ניתוח התוצאות כהמלצה למסקנות הפרויקט –הרצת סימולציה
 הבאות:

 סקר שביעות רצון לקוח.שרות טלפוני או שרות צ'אט מה עדיף?  .1
 וקד לפי משמרת.מספר נציגים  שיש להגדיר במ .2
 זמן המתנה מקסימאלי ללקוח. –הגדרת תקני זמני שירות  .3

בעזרת סקר שביעות רצון לקוחות נוכחנו לדעת כי מרבית הלקוחות אשר התנסו בצ'אט מעדיפים  – . ממצאים4
את שירות הצ'אט על פני השירות הטלפוני וכי לשירות הצ'אט יתרונות רבים ללקוח בשירות תמיכה טכנית 

 פעול המכשיר.ות
במקביל הרצנו סימולציה על שירות הצ'אט ועל השירות הטלפוני אשר בדקה את זמני ההמתנה לשירות, את 
ניצולת העובד ואת סה"כ הלקוחות המקבלים שירות ליום. לאחר ניתוח המצב הקיים בשירות הצ'אט ביצענו 

זמן  –ד בזמן ההמתנה לשירות שנקבע ומצאנו כי על מנת לעמו 3.3-1.3הכפלה של מופע כניסת הלקוחות פי 
יש להגדיל את כמות הנציגים למשמרת בהתאם לכמות מופע דק' לכל היותר,  2המתנה ממוצע של עד 

הלקוחות. לאחר בדיקה של המצב הקיים בשירות הטלפוני מצאנו כי עם מופע לקוחות זהה, כדי לעמוד בזמן 
  ציגים למשמרת.נ 53השירות שנקבע על חברת פלאפון להעסיק לפחות 

לאור הממצאים שצוינו לעיל, מתחזקת הטענה כי יעילות השירות בצ'אט לחברת פלאפון גבוהה  –. סיכום 3
בהרבה מיעילות השירות הטלפוני וכי שירות הצ'אט אפקטיבי יותר עבור חברת פלאפון, כיוון שבכמות נציגים 

לקוחות במוקד  2.3, ניתן לתת מענה לפי 33 –זהה לכמות הנציגים הקיימת היום למשמרת במוקד הטלפוני 
דק' לכל  2נציגים אנו עומדים בזמן התקן שנקבע והוא זמן המתנה ממוצע של עד  31הצ'אט,  מצאנו כי בעזרת 

 היותר.
 


