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Projekty call center 
są sojusznikami 
efektywności 
w organizacji.
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Wprowadzenie nowego produktu 

lub usługi, rozpoczęcie kampanii 

marketingowej, potrzeba dotarcia 

do innego odbiorcy czy konieczność 

udzielenia aktualnym klientom no-

wego narzędzia komunikacji – oto 

najczęstsze momenty, w  których 

rozpoczyna się projekty call center.

Mają ogromne, niekiedy strategicz-

ne znaczenie dla firmy. Dlatego 

planowanie kampanii call center – 

określanie grup docelowych i celów 

do realizacji, ustalanie ram czaso-

wych, budżetowanie – wymaga sta-

rannej analizy. Dzięki niej projekt 

przyniesie oczekiwane rezultaty.

Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak 

zaplanować projekt call center oraz 

co będzie czekać Cię w trakcie jego 

realizacji.
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Najczęściej popełnianym błędem przy two-

rzeniu projektów call center jest marginali-

zacja strategii kampanii. Początkowe zanie-

dbania mogą oznaczać, że już w pierwszych 

chwilach wyboru podejmiemy złe decyzje – 

na przykład skierujemy kampanię do nieod-

powiedniej grupy odbiorczej lub zainwestu-

jemy w kanały, w których nie jest ona obecna.

Na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć 

na etapie strategicznym, by dobrze zaplano-

wać kampanię?

  W jaki proces wpisuje się projekt? 
Czy ma  nadrzędny cel – jak powięk-

szenie liczby klientów, wprowadzenie 

nowego produktu na rynek, zwiększenie 

sprzedaży konkretnej usługi?

  Jaki charakter powinna mieć kam-
pania – inbound czy outbound? 

Czy to my powinniśmy aktywnie komu-

nikować się z klientem, czy zamierzamy 

udostępnić klientowi nowy kanał komu-

nikacji? Czy konieczne jest przemiesza-

nie obu trybów kampanii?

  Kto jest odbiorcą projektu? Okre-

ślenie grupy docelowej – tak, by była wy-

starczająco zawężona, ale kontakt z nią 

nie był utrudniony czy nawet niemożli-

wy – to niełatwe zadanie. Jej wskazanie 

zależy nie tylko od naszego produktu 

czy usługi, ale też od zakładanego czasu 

realizacji kampanii – trudno planować 

półroczny projekt skierowany do bardzo 

wąskiej grupy, jak np. kobiety-kucharki 

w wieku 23–27 lat z Poznania. Dlatego 

już konieczność ograniczenia odbiorców 

wymaga doświadczenia w prowadzeniu 

kampanii call center.

Decyzje będące konsekwencją powyższych 

pytań są wskazówką dla odpowiedzi na za-

sadnicze pytanie strategiczne: jak zaplano-

wać ścieżkę klienta? Planowanie customer 

journey w kontekście kampanii call center 

jest kluczowe na tym etapie pracy nad kam-

panią. Wymaga od nas określenia poniższych 

elementów.

Jak zaplanować 
skuteczną kampanię?



projekt call center

5

  Momentu „zero”, w  którym roz-

poczyna się ścieżka klienta. Jeśli jest 

to projekt inbound, będzie to sytuacja, 

w której klient poczuje potrzebę lub ko-

nieczność skontaktowania się z marką. 

Jeśli wdrażamy projekt outbound, będzie 

to ustalenie sytuacji, w której chcemy za-

stać klienta – nie tylko fizycznie (np. czas 

i miejsce wykonania telefonu), ale też 

w kontekście jego relacji z naszą marką: 

czy jest to nasz stały klient? czy nie miał 

do tej pory kontaktu z marką? czy korzy-

sta aktywnie z produktów i usług?

.

  Etapów, czyli dużych części ścieżki 

zakończonych ważnymi momentami 

– np. pierwszym kontaktem, rozwiąza-

niem kryzysu, podpisaniem umowy.

  Kroków, czyli szczegółowo rozpisanych 

działań wykonywanych przez klienta lub 

sytuacji, w których zostaje postawiony. 

Drobiazgowość służy tutaj nie tylko 

późniejszemu wskazaniu kanałów i na-

rzędzi, w których będziemy się komu-

nikować, ale też wzbudzonych emocji, 

na które możemy odpowiedzieć poprzez 

wybrane komunikaty i materiały.

  Kanałów i narzędzi, czyli sposobów 

na dotarcie do klienta – telefonicznie, 

mailowo, przez czat, self-service i inne.

  Komunikatów i materiałów – tego, 

co przekazujemy klientowi, by usatysfak-

cjonować go i zrealizować swoje cele.

Tak zaplanowana ścieżka klienta może być 

wyznacznikiem do  dalszego planowania 

kampanii – ustalania szczegółowych celów 

do realizacji, redakcji scenariuszy kontaktu 

z klientem oraz produkcji niezbędnych ma-

teriałów.
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Wskaźników efektywności w call center jest 

wiele, ale nie wszystkie są w stanie wskazać 

to, jak kampania realizuje założone przez nas 

cele. Niektóre z nich mogą być wykorzystane 

tylko w kampaniach inbound, niektóre tylko 

w outbound. Jedne nastawione są na spraw-

dzanie jakości, inne czasu i wydajności, a inne 

na regulowanie ponoszonych kosztów.

Przedstawiamy krótki przewodnik po popu-

larnych KPI w call center, który pozwoli Ci 

na dobranie ich do swoich potrzeb.

Ogólne

C-SAT (Customer Satisfaction) sprawdza 

jakość obsługi, ale pytając się o nią drugiej 

strony komunikacji – klienta. Mierzy się za-

równo satysfakcję z oferowanych przez firmę 

usług lub produktów, jak i z kontaktu z kon-

sultantem. Rozbudowane systemy ankiet kon-

sumenckich pozwalają na ocenę zadowolenia 

klienta z obsługi w konkretnym kanale lub 

względem konkretnego konsultanta. Ankie-

ta może być zrealizowana bezpośrednio po 

zakończeniu rozmowy z obsługą w postaci 

badania Voice-SMS lub Text-SMS, online lub 

telefonicznie.

D-SAT jest odwrotnością C-SAT – mierzy 

niezadowolenie klientów. Zdarza się, że jego 

mierzenie jest wydajniejsze od sprawdzania 

satysfakcji, gdyż pozwala na wskazanie naj-

częściej pojawiających się trudności. A to 

prowadzi do wdrażania nowych rozwiązań 

mających na celu ulepszenie obsługi klienta.

NPS, czyli Net Promoter Score, jest wskaźni-

kiem lojalności konsumentów. Dzięki NPS 

można zbadać prawdopodobieństwo reko-

mendacji naszej firmy znajomym czy rodzi-

nie. Respondentów dzieli się na grupę kryty-

ków (skala odpowiedzi 0–6), pasywnych (7–8) 

oraz promotorów, którzy osiągnęli najwyższy 

poziom satysfakcji z obsługi i zdecydowanie 

polecą naszą firmę.

Quality, czyli jakość pracy konsultanta, to 

wewnętrzna ocena pracownika przez Qu-

ality Checkera. Powstaje poprzez sprawdze-

nie rozmów po ich odsłuchaniu. Wskazanie 

KPI w projektach call center
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newralgicznych problemów pozwala na szyb-

kie doszkalanie konsultantów oraz zauważe-

nie wyróżniających się.

Average Handle Time (średni czas obsługi 

połączenia) to zsumowanie średniego czasu 

połączenia z czasem potrzebnym konsultan-

towi, by obsłużyć to połączenie po zakończo-

nej rozmowie. Daje faktyczną wiedzę na temat 

efektywności konsultantów.

Koszt obsługi klienta, który może być liczony 

per transakcja, per godzina pracy lub per FTE 

– czyli Full Time Equivalent. Oznacza ekwiwa-

lent ilości godzin pracy osoby zatrudnionej na 

pełen etat. W kontekście tych samych mier-

ników można też sprawdzać przychód (per 

transakcje, godzina lub FTE).

Kampanie inbound

First Call Resolution jest najczęściej uzna-

wany za kluczowy wskaźnik efektywności. 

Mierzy ilość spraw załatwionych w trakcie 

pierwszego kontaktu z konsultantem. Wy-

soki wynik oznacza więc dobrą skuteczność 

i jakość obsługi.

Service Level to procent odebranych rozmów 

przed wyznaczoną ilością sekund. Czyli to, 

jak szybko konsultant podejmuje rozmowę 

z klientem.

Kampanie outbound

Hit Rate mierzy się dzieląc liczbę połączeń 

wykonanych przez konsultanta przez ilość po-

łączeń odebranych. Jeśli wskaźnik jest za ni-

ski, należy przemyśleć przesunięcia w grupie 

docelowej kampanii – tak, by była ona dla nas 

bardziej dostępna.

Conversion Rate to po polsku stopa kon-

wersji, czyli odsetek połączeń zakończonych 

sprzedażą. Prosta, konkretna dana, która 

sprawdzi się w każdej kampanii sprzedażowej.
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Konsultant – to on rozmawia 
z Twoimi klientami

Kim będzie więc osoba, która będzie prowa-

dziła rozmowy z Twoimi klientami? Przede 

wszystkim zależy to  od  jego kompetencji: 

czy prowadzi obsługę klienta przez infolinię, 

zajmuje się aktywną sprzedażą, czy też może 

windykacją lub badaniem jakości. Jeśli rozpo-

czynasz projekt z contact center, konsultant 

może zajmować się odpisywaniem na maile, 

smsy lub wiadomości w mediach społeczno-

ściowych. Może też specjalizować się w roz-

mowie na czacie lub wideo czacie.

W  zależności od  struktury contact center, 

konsultanci w projekcie mogą być podzieleni 

albo zadaniami i obszarami (wtedy obsługują 

wszystkie kanały), albo konkretnymi narzę-

dziami i kanałami komunikacji, w których zaj-

mują się całą merytoryczną obsługą klienta.

Standardowa hierarchia w zespole konsultan-

tów wygląda następująco:

  Junior Konsultant – czyli najmłodszy 

stażem

  Senior Konsultant – ten, któremu 

staż i  efekty pracy – wydajnościowe 

i jakościowe – pozwalają na przejęcie 

większej ilości obowiązków

  Specjalista – najczęściej z dwuletnim 

doświadczeniem

  Ekspert – czasem nawet po pięciu latach 

stażu w danej pracy i wielu projektach

Jak mieć pewność, że konsultanci będą dobrze 

reprezentować Twoją firmę? Przede wszyst-

kim przygotować wszystkie materiały na szko-

lenie o firmie, marce i produkcie lub usłudze, 

Wciąż zdarza się, że o konsultantach call center myślimy jak o „telemarketerach”, którzy chcą 

namówić nas do zakupu zupełnie niepotrzebnych produktów. Tymczasem sytuacja od ostatnich 

10 czy 15 lat zmieniła się diametralnie, a w call center nie dorabiają tylko uczniowie szkół 

policealnych, a specjaliści ds. obsługi klienta z wieloletnim stażem.
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które muszą znać, by swobodnie wykonywać 

swoją pracę. Takie szkolenie obligatoryjnie 

zakończone jest testem wiedzy, który zwery-

fikuje przygotowanie konsultantów do obsłu-

gi klientów pod względem merytorycznym.

W trakcie realizacji projektu warto sprawdzać 

w raportach dane dotyczące nie tylko kosz-

tów, ale też wydajności konsultantów, jakości 

obsługi oraz zadowolenia klientów. Jeśli coś 

Cię niepokoi, postaraj się jak najszybciej wy-

jaśnić dane w raporcie. Być może okaże się, 

że niezbędne są drobne zmiany, które znaczą-

co poprawią wyniki.
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Duże call center są silnie zhierarchizowane 

już na poziomie konsultantów. Pracę więk-

szych grup, zwykle od 15 do 30 osób, nad-

zorują Liderzy Zespołu lub Team Manage-

rowie. Jeśli planujesz rozbudowany projekt, 

być może zespoły konsultantów będą miały 

dwóch liderów, którzy podzielą się kompeten-

cjami – lider operacyjny będzie ustalał grafik 

i raportował pracę, a lider jakościowy moni-

torował rozmowy konsultantów.

Raporty Team Managerów trafiają bezpo-

średnio do Shift Managera, czyli kierownika 

zmiany. To on podejmuje kluczowe decyzje 

podczas trwania jednej zmiany konsultantów 

i rozwiązuje bieżące problemy.

Analizę jakościową przeprowadza Specjalista 

ds. Jakości, nazywany czasem Quality Chec-

kerem. Bada skuteczność procedur, analizu-

je wydajność pracy oraz jakość komunikacji. 

Zarządzający call center, czyli kto 
nadzoruje pracę nad projektem?
W profesjonalnym call center przez cały czas trwania współpracy będziesz kontaktować się 

z Account Managerem – osobą, która jest Twoim ambasadorem w call center i dba o realizację 

Twoich interesów podczas realizacji kampanii. Jednak nad Twoją kampanią będzie pracował 

sztab ludzi, którzy szkolą, badają i zarządzają. Z kim możesz się spotkać?

Dzięki niemu dostajesz raporty, które mogą 

pomóc we wprowadzaniu ulepszeń w projek-

cie. Konsultantom pomaga natomiast Trener 

– specjalista realizujący programy szkolenio-

we i motywacyjne.

Całym projektem zarządza jedna osoba na-

zywana Kierownikiem lub Koordynatorem 

Projektu.
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Dlaczego tak trudno o dobre raporty w call 

center? Przede wszystkim dlatego, że anali-

tycy pochylają się nieustannie nad dziesiątka-

mi wskaźników. Potrzeba wybitnych specjali-

stów, by z masy danych wyłonić „big picture”.

Co więcej, call center technologicznie jest 

zupełnie różne od tego, które znaliśmy z lat 

90-tych. Wielość systemów, coraz nowsze 

procesy i technologie sprawiają, że tworzenie 

raportów wymaga coraz więcej umiejętności 

w czytaniu danych konkretnych systemów 

i aplikacji.

Przede wszystkim powinieneś monitorować 

wyniki w założonych KPI. Oceniaj na bieżą-

co, czy realizacja celów do końca projektu jest 

prawdopodobna. To, jakie wskaźniki znajdą 

się w raporcie, ustal na początku projektu. 

Jeśli poczujesz, że brakuje Ci jakichś danych, 

by ocenić skuteczność realizacji kampanii – 

dowiedz się, czy jest możliwość dodania ich 

do kolejnych raportów.

Jak często będziesz otrzymywał raporty? 

To zależy od Twoich preferencji. Mogą być 

tworzone i wysyłane cyklicznie – dzienne, 

tygodniowe lub miesięczne. Możesz też prosić 

o ich nieregularne składanie, a nawet o bieżą-

cy dostęp do danych.

Raporty w call center są przede wszystkim 

po to, byś mógł zapoznać się z dobrymi wy-

nikami oraz poznać problemy, które trzeba 

rozwiązać. Mają Cię nakierować na to, co war-

to poprawić w projekcie i gdzie włożyć więcej 

zaangażowania. A jeśli dzieje się coś napraw-

dę krytycznego, warto przemyśleć strategię 

działań i zmienić część projektu – tak, by jak 

najwięcej zyskać.

Raporty w call center

Call center funkcjonuje prawidłowo, jeśli otrzymujesz satysfakcjonujące Cię raporty – nie tylko pod 

względem wyników, ale też pod względem czytelności i zrozumiałości. Celem raportowania jest 

nie tylko prezentacja poszczególnych wyników, a – być może przede wszystkim – wyłonienie tych 

kluczowych, które mają dla Ciebie największe znaczenie podczas realizacji projektu.
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e-book „Projekt call center” został przygotowany przez zespół Arvato Polska.

www.arvato.pl

Arvato Polska to zespół zaufanych doradców, który wspiera klientów w realizacji celów. Pomagamy naszym klientom optymalizować 
kluczowe procesy i wybierać najlepsze rozwiązania, aby zwiększać ich przewagę konkurencyjną na rynku. 
Od prawie 15 lat jesteśmy dla naszych klientów skutecznym partnerem w obsłudze klienta (CRM). Wspieramy naszych klientów na kilku 
poziomach: doradczym – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, operacyjnym – dostarczając dedykowane rozwiązania oraz strategicznym – 
budując ich silną pozycję rynkową.

http://www.Arvato.pl
http://www.arvato.pl
https://www.youtube.com/channel/UCDftb9F1LzOPvHNPeo8E7XA
https://www.linkedin.com/company-beta/10070738/
https://www.facebook.com/OficjalnyKanalArvatoPolska/
https://www.arvato.com/pl/blog/pl.html
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