Quảng cáo

Khách Hàng

Trung tâm xử lý kịch bản

Nhân viên telesales (chủ doanh nghiệp)

Nhân viên thực thi - kỹ thuật - quản lý (chủ doanh nghiệp)

Trao đổi nội bộ trên từng task nhiệm vụ

Task Nội bộ

Liên kết với ticked tương tác với khách hàng

Đầu số SIP cố định

Các mẫu quảng cáo trên Google có số diện thoại tổng đài để
khách gọi vào

Đầu số SIP di động
1900/1800

Tổng Đài Ảo ProBox One

Nhận cuộc gọi đến
Nguồn tổng đài ảo ProBox One

ZCC

Thực hiện cuộc gọi đi

Các mẫu quảng cáo trên Facebook có số diện thoại tổng đài để
khách gọi vào

Quản lý các ticked
Liệu trình CAll Center – Ticked – ZNS – Zalo OA

Nguồn Zalo OA

Zns - tự động nhắn

ZNS - chủ động nhắn đến tài khoản Zalo không cần khách quan tâm paga Zalo OA
Tin nhắn chat trao đổi giữa khách dùng app Zalo và page Zalo OA

Nhân viên trao đổi với khách

Zalo OA
Hình ảnh

Dung lượng lưu trữ

Video
Tài liệu

Sáng tạo nội dung thu hút chuyển đổi

Có Số điện thoại và tài khoản Zalo - thấy quảng cáo và thực hiện
cuộc gọi

Kịch bản xử lý :
1. Khách gọi vào tổng đài (thông qua đầu số)
2. Nhân viên telesales nghe máy và ghi chú các vấn dề trao đổi
vào Ticked (tự động tạo ra mỗi khi khách hàng gọi vào tổng đài)
3. Nếu là yêu cầu dịch vụ thì nhân viên telesales thêm nhân viên
thực thi vào ticked . Khi bấm lênh tiếp nhận sẽ tự động nhắn tin
ZNS cho khách hàng 1 thông báo tiếp nhận . Khi nhân viên thực
thi hoàn tất vấn đề , bấm Hoàng Tất . Hệ thống sẽ tự động nhắn
tin ZNS báo cáo hoàn tất cho khách hàng.

Tập trung nghe máy và trả lời cho khách hàng đúng với quy trình
đào tạo

Tập trung giải quyết yêu cầu của khách

