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Bierzemy udział w globalnej zmianie

Zmienia się styl pracy



Smarter working – Koncepcje bardziej inteligentnej pracy



Największa wartość Twojej firmy to pracownicy komunikujący się z klientem



-7pp typically working 
in the office (89% vs 96%)

More remote
workplaces

+3pp more teleworking, remote 
office, co-working spaces 

(7% vs 4%)

Less in 
the office

More shared spaces in 
offices

+6pp time spent on shared spaces 
(incl. meeting rooms, shared desks, 

WiFi areas) 
(16% vs 10%)

More time 
spent WFH

+3pp time spent WFH, overall 
nearly 1 in 4 WFH in 

a typical week

Source: Plantronics Persona Research, 2013 compared to 2017

Od 2013 roku miejsca pracy stają się coraz bardziej elastyczne i mobilne



Increasing use 
of mobiles 

and UC

-11pp use of desk
phones (85% vs 96%)

-23pp calls made on desk phones 
(43% vs 66%) 

Creating a 
wider range of 
issues to solve

+1.4pp number of 
pain points per 

person (3.8 vs 2.4)

Decreasing reliance on 
desk phones

+16pp calls with 
computers (29% vs 13%)

+12pp use of mobile/ smartphones for 
work 

(72% vs 60%)

Source: Plantronics Persona Research, 2013 compared to 2017

Narzędzia pracy stale ewoluują w stronę mobilności



+14pp of the work week spent 
communicating 

14% więcej czasu poświęconego na 
komunikację
(60% vs 46%)

An increase in 
communication
Więcej rozmów

Connected to customers
Łączność z klientem

+4pp time spent communicating 
with clients

4% więcej czasu na komunikację 
z klientem

(17% vs 13%)

More 
Teamwork

Więcej pracy 
zespołowej

+4pp time spent communicating 
with colleagues 

4% więcej czasu poświęconego 
na współpracę w obrębie zespołu

(21% vs 17%)

-6pp time spent traveling
(6% vs 12%)

6% mniej czasu przeznaczone na 
podróże dzięki wzrostom nakładów 

na wideo +5%

+5pp more video calls (26% vs 21%)

Remote
Communication

Współpraca zdalna

Source: Plantronics Persona Research, 2013 compared to 2017

Lepsza komunikacja i współpraca



Świat żyje 24/7
=

Wsparcie 24/7
Omni-Channel

First Call Resolution

Zmieniają się oczekiwania klienta

24/7

Klienci chcą 
być pamiętani



Spójrz na 
swojego 
klienta



WGLĄD 
W 

HISTORIĘ

BEZ 
POWTARZA
NIA PYTAŃ

Zrozumienie
podróży klienta



Wzrost znaczenia samoobsługi

automatyzacja robotyzacja

IoTAI



Intelligent 
Customer Contact 

Solutions

Customer Centricity

Marketing

Partner Sales

Customer Support

Field Sales

Inside Sales

Professional Services

Self-Service



Intelligent 
Customer Contact 

Solutions

Smarter Customer Interaction

Marketing

Partner Sales

Customer Support

Field Sales

Inside Sales

Contextual
Intelligence

Professional Services

Self-Service

Unified
Communications



Rozważ, czy nie ograniczasz się zbytnio do “CALL Centre”

Zapewnij dobre doświadczenia klientów między wszystkimi kanałami komunikacji

Zauważ, że dialog z klientem odbywa się już DZISIAJ pomiędzy wieloma departamentami

Bądź Customer Centric w strukturze organizacyjnej jak i sposobie myślenia

Odnotowuje się coraz wyższe oczekiwania klientów, by cała komunikacja wielokanałowa 
pozostawała w pamięci organizacji wraz ze wszystkimi funkcjami i usługami

Popraw interakcję i doświadczenia swoich klientów 



CUSTOMERSERVICEWARE



p



Obecność i zajętość



Jak często Twoi pracownicy są wybici z rytmu pracy?

1 Oxford Economics, “When the walls come down – the evolution of the workplace,” 2016.
2 “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress Study” from the Department of Informatics, University of California, Irvine.

53% 

of employees are distracted
at least once a day1

53% pracowników doświadcza rzkojarzenia
co najmniej raz dziennie

Time required to regain focus:
23 minutes2

23 minuty to średni czas potrzebny na powrót 
do zadań sprzed rozkojarzenia 



Bank w Polsce korzystający z MS Skype4Business 
do Contact Center i biura

• Wdrożono 800 sztuk Busylight w open office

Efekt 
• Podniesienie kultury pracy zespołu
• Poszanowanie czasu innych
• Mniej nieodebranych połączeń
• Poprawa odczucia pracowników o jakości miejsca pracy
• Lepsza i sprawniejsza obsługa klienta
• Podniesienie efektywności i współczynnika zamknięcia zadań



Co z tym hałasem, gdzie jest wyzwanie?

Przestrzeń otwartego biura Mobilnie - w podróżyDział obsługi klienta CC



Jak pracownicy radzą sobie z hałasem? 

53% agree that background 
noise reduces satisfaction and 

productivity1
53% uważa, że hałasy otoczenia redukują 

satysfakcję z pracy i wydajność

64% say that being able 
to block out noise and 
distractions increases 

their productivity2
64% uważa, że wykluczenie hałasu i 

bodźców rozpraszających podnosi ich 
produktywność 

94% believe they would 
get more done in 

a quieter environment1
94% uważa, że byliby bardziej 

produktywni w przestrzeni 
pozbawionej hałasu

1 Plantronics Noise in the Workplace Global Study, 2017.
2 Plantronics Mobile Collaboration Global Survey, 2016.



Jeden z większych banków w Polsce

• 4 lata, 2500 tysiąca zestawów słuchawkowych 
do wielokanałowej, bezprzewodowej komunikacji 
dla kadry wszystkich szczebli

• telefon biurkowy i łączność korporacyjna Cisco
• komputer i komunikator UC Microsoft Skype4Business
• telefon komórkowy GSM Bluetooth

• Bardzo wysokie oceny zespołu z funkcjonalności 
szczególnie połączenia rozmów z wielu kanałów

• Bardzo dobra jakość dźwięku 
i tłumienie w mikrofonie dźwięków rozmów kolegów 
(klient nie słyszy …)



Nowoczesne zestawy z aktywną redukcją 
hałasu w słuchawkach (ANC)
Najważniejsze czynniki według opinii testujących:
• Nowa technologia robi różnicę dla akustycznego komfortu pracy
• Wygodne mocowanie i pewne trzymanie się słuchawki na głowie 
• Większy zasięg bezprzewodowej rozmowy
• Aktywna redukcja szumów doskonale sprawdza się na open space



Jak uzyskać potwierdzenie jakości obsługi
w czasie rzeczywistym ?

• Analityki sposobu prowadzenia rozmowy

• Inteligentne tagowanie nagrań do odsłuchu

• Monitorowanie zdarzeń dźwiękowych:
- wykrywanie ciszy, 

- over-talk, 

- cross-talk

• Ochrona słuchu konsultantów i logowanie incydentów

(na podstawie rozwiązania IoT Plantronics Manager Pro)



Spotkania
Praca nad dokumentami







Pomożemy Ci się zmieniać ! – Znamy się na tym …

Andrzej Wiśniewski, Dyrektor ds. Rozwoju; andrzej.wisniewski@kontel.pl, 602 416 614 


