
 

 

 

 

 

   

 

 

“Чрез интегрираната система за 
обслужване, представителите ни 

имат постоянен достъп до критични 

данни, с които незабавно адресират 
клиентите и техните въпроси.” 

 

Marco Borgherese 

Vice President and IT Strategy Director,  

 

 

Основни ползи 
 

Отношение 

Персонализиран подход през всяко устройство, 
независимо от избрания от клиента канал за 
комуникация. 
 

Качество 

Интуитивен достъп до всичко, от което служителят се 
нуждаe, за да предостави бързо и ефективно 
обслужване. 
 

Гъвкавост 

Неограничени възможности за адаптиране към бързо 
променящите се нужди на клиентите и останалите 
фактори на пазара. 

  

 Ключови способности 

 

Многоканално преживяване 

Предоставя обслужване „от край до край“, независимо 
от избрания от клиента канал за комуникация. Единната 
платформа осигурява персонализиран и 
последователен подход, изискващ минимални усилия от 
страна на клиентите. 

 

Самообслужване 

Позволява на хората, желаещи сами да достигат до 

отговорите на интересуващите ги въпроси, да използват 
разнообразни канали за самообслужване – 

персонализирани, винаги с най-актуалната информация.  

 

Microsoft Dynamics 365 

за Обслужване на клиенти 
 

Всяко взаимодействие е от голямо значение в 
обслужването на клиенти. Изградете лоялна 
клиентска база посредством качеството на 
услугите, които предлагате. 

https://customers.microsoft.com/en-US/story/outsourcing-company-empowers-agents-and-serves-customers-faster
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Лесен за използване 

Подпомага представителите на фирмата ви в бързо 
изпълнение на задълженията, съобразно 
индивидуалните нужди на всеки клиент. Ролево 
базираният интерфейс поднася инструменти, напътствия 
и данни нужни за персонализиран и качествен подход 
при предоставяне на услугите. 
 

 

 

Споделено знание 

Осигурява на клиентите и персонала единен източник 
на актуална информация. Гарантира актуалността ѝ като 
събира данни от всички канали на съдържание и 
предоставя широк достъп, като следи въздействието и 
възможностите за разрастване на базата данни 
посредством разнообразни инструменти за анализ. 
 

 

 

Интелигентно обслужване 

Идентифицира тенденции и възможности посредством 
разнообразни инструменти за анализ. Проиграва 
хипотетични сценарии и предлага прогнози 
посредством интерактивни графики и богати 
възможности за визуализация на данни. Позволява на 
служителите от всяко ниво в организацията да 
допринасят положително към развитието на бизнеса. 

 

 

Dynamics 365  Използвайте съвместно с: 

Dynamics 365 е ново поколение интелигентен 
софтуер за управление на бизнеса, 
позволяващ на организациите да растат, да се 
развиват и да бъдат успешни. Платформата 

обединява  функционалностите на познатите 
ERP и CRM системи на Microsoft посредством 
интегрирани приложения, подпомагащи  
всички бизнес функции. С Dynamics 365 

вашата организация отговаря на нуждите на 
клиентите и преоткрива нови възможности. 

 

 Продажби: Предоставя на вашите търговци 
инструменти за реализиране на нови, допълнителни 
и кръстосани продажби. 

 Маркетинг: Помага на отделите маркетинг и 
продажби да работят в тясно сътрудничество и да 
постигат високи резултати, като проследяват всички 
етапи от взаимоотношенията с клиента. 

 Бизнес операции: Дава контрол над процесите от 
край до край - от потенциален клиент до плащане по 
сделка. 
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