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•  İş yükü tahmini (forecasting) modellerini inceleyeceğiz. 

•  İş gücü (capacity) ve vardiya planı (schedules) yaklaşımı ve 
modellerini tespit edeceğiz. 

•  Gerçek zaman yönetimi (real time monitoring) modellerini    
değerlendireceğiz. 

•  Kaynak azalımı – çekme (shrinkage) ve mevcut kaynağın 
kullanımını analiz edeceğiz. 

•  Çağrı yönlendirme stratejilerini (skill yapılanması) oluşturacağız. 

•  Büyüme planları ve planlanan yeni teknolojiler konusunda detaylı 
bilgi sunacağız. 

4 hafta yaklaşık 50 seat’lik çağrı merkezi için tahmini süredir. Çağrı merkezinin boyutuna ve projenin kapsamına göre süreler değişiklik gösterebilir.  

Etkin ve doğru vardiya planları yapmakta mı zorlanıyorsunuz?  
 
Çağrı tahmin modeliniz mi yok?  Verimlilik sorunlarınız mı var?  
 
Ulaşılabilirlik hedeflerinizi (SL, ASA vb.) nasıl yakalayacağınızı mı 
bilmek istiyorsunuz?  
  

 

•  Ay, hafta, gün ve interval bazında minimum bir yıllık 
tahmin (forecast) modeli oluşturacağız. 

•  Hedeflenen “Service Level” için gerekli kaynak hesabı ve 
buna bağlı olarak günlük ve interval bazında vardiya 
planları (mola ve yemek planlaması dahil) kurgulayacağız. 

•  Mevcut shrinkage verilerindeki iyileşme alanlarının listesi 
ile öneriler sunacağız. 

•  Mevcut insan kaynağının ve teknolojinin (routing) etkin 
kullanımına dair öneriler vereceğiz. 

•  İyileşme alanları sonrası gerekli iş gücü (capacity)  
hesaplamalarını yapacağız. 

•  Operasyonel verilerin takibi için 2 adet standart rapor 
sunacağız. 

•  Planlama yönetimi ve çağrı yönetim prosedürlerinin 
tamamını sunacağız. 

•  Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve 
“yaşama geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine 
yerleştirilmiş sunumunu hazırlayacağız. 

4 hafta sürecek bu programda size özel olarak 
hazırlanmış; 

Bu programda detaylı bir forecast 
modeli ile (ay, hafta, gün ve 
interval) çağrı tahminlerinizi 
gerçekleştirecek ve buna bağlı 
olarak hedeflenen Servis 
Seviyesi için gerekli kaynağı 
hesaplayacağız.  
Kaynağınızı daha etkin yöneterek 
verimliliğinizi artırabileceksiniz. 

Operasyonel Verimlilik Programı’nda çağrı merkeziniz 
için öncelikle detaylı bir inceleme ve analiz ile; 

Operasyonel Verimlilik 



6 hafta yaklaşık 50 seat’lik çağrı merkezi için tahmini süredir. Çağrı merkezinin boyutuna ve projenin kapsamına göre süreler değişiklik gösterebilir.  

Şirketiniz için kalite olmazsa olmaz mı?  
 
Müşteri memnuniyeti temel ilkeniz mi?  
 
Müşteri deneyimi ile şirket başarısının doğru orantılı olduğuna mı 
inanıyorsunuz? 

Bu programda müşteri 
deneyimini ve kaliteyi 
ölçmek için doğru metotları 
belirleyeceğiz.  
Aynı zamanda mevcut 
durumda kullanmış 
olduğunuz yöntemlerin 
geliştirilmesini 
sağlayacağız. 

6 haftalık bu programın sonunda size; 

Müşteri Deneyimi Arttırma programında durumu ve 
hedefleri ortaya koyup yolumuzu belirlemek için;  

Müşteri Deneyimi Arttırma 

•  Müşteri deneyimi ve bağlılığına dönük strateji ve planların analizini 
yapacağız. 

•  Müşteri deneyimine etki eden kritik iş süreçlerini inceleyeceğiz. 

•  Mevcut durumdaki kalite ölçme ve değerlendirme metotlarını 
değerlendireceğiz. 

•  Çağrı dinleme ve değerlendirme metotlarının ve sonuçlarının detaylı 
analizini (formların detaylı incelemesi, ekip , Agent bazlı detaylar 
histogramlar, kıdem ile korelasyonlar) yapacağız. 

•  Diğer kalite performans göstergelerinin (FCR, NPS, CES, Csat vb.) 
varlığı ve detaylı iş sonuçları incelemelerini (kalite değerlendirme 
metotlarının birbirleri ile korelasyonları) yürüteceğiz. 

•  Çalışanların müşteri memnuniyeti yaratmadaki becerisinin ölçülmesi 
için “müşteri odaklılık” testi (customer focus readiness test) yaparak, 
sonuçları iş birimleri ve bireyler açısından değerlendireceğiz. 

•  Çalışan bağlılığı politikalarının (employee engagement) anlaşılmasını 
sağlayacağız. 

•  Müşteri deneyiminde mevcut durumda darboğaz yaratan akışlar 
yerine geçecek farklı to-be süreçleri sunacağız. 

•  Mevcut durumda deneyimi ölçmek için yetersiz kalan 
göstergelerin yerine geçecek yeni performans göstergelerini ve 
hedeflerini önereceğiz. 

•  Sektördeki benchmark hedefler ve gerçekleşmeleri inceleyeceğiz. 

•  En iyi kalite yönetimi uygulamalarına ait örnekler sunacağız. 

•  Ekipler ve farklı işlem türleri için kalite değerlendirme formlarınızı 
yeniden tasarlayıp, kalite değerlendirme kılavuzunuzu 
oluşturacağız. 

•  Müşteri odaklılık testi sonuçlarına göre insan kaynağı başlığında  
yapılması gereken nitel ve nicel önerileri belirleyeceğiz. 

•  Kalite yönetimi prosedürünü oluşturacağız. 

•  Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve “yaşama 
geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine yerleştirilmiş 
sunumunu hazırlayacağız. 



•  Yapılan işlere uygun hedef kartlarının belirleyip buna 
bağlı performans sistemini tüm seviyeler için (Agent, 
Takım Lideri ve üstü) kurgulayacağız. 

•  Uygun ağırlık ve skalalarını önereceğiz. 

•  Farklı birimler bazında prim sistemleri oluşturacağız. 

•  Hedef gerçekleştirmede yaşanan darboğazlar ile ilgili 
temel durumları ve çözümlerini sunacağız. 

•  Farklı seviyelerin takip etmesi gereken KPI’ları 
belirleyeceğiz. 

•  Aylık, günlük ve gerçek zamanlı performans takibi için 
rapor formatları oluşturup bunları nasıl kullanacağınızı 
aktaracağız. 

•  Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve 
“yaşama geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine 
yerleştirilmiş sunumunu hazırlayacağız. 

•  6 ana başlıkta tüm hedefleri inceleyeceğiz. (Stratejik, İnsan 
Kaynakları, Kalite, Ulaşılabilirlik, Verimlilik, Gelir / Gider) 

•  Eksik / yetersiz kriterleri belirleyeceğiz. 

•  Tüm kriterlere ait hedef gerçekleştirme başarısını birimler, 
bölümler ve kişiler açısından detaylı olarak analiz edeceğiz 
(histogramlar). 

•  Hedef takibi ile ilgili mevcut durumdaki raporların analizini 
yapacağız. 

•  Çalışan kaynağının hedefleri gerçekleştirmekti başarısını nitel ve 
nicel olarak değerlendireceğiz. 

•  Hedef gerçekleştirmemenin temel / ana sebeplerinin 
belirlenmesini sağlayacağız. 

5 hafta yaklaşık 50 seat’lik çağrı merkezi için tahmini süredir. Çağrı merkezinin boyutuna ve projenin kapsamına göre süreler değişiklik gösterebilir.  

Şirketinizi doğru yönetebilmek için doğru hedefler mi belirlemek 
istiyorsunuz?  
 
Hedeflerinizin herkes tarafından özümsenmesini sağlamak, 
çalışanlarınızı doğru bir sistem ile değerlendirip ödüllendirmek mi 
istiyorsunuz? 

Bu danışmanlık programında; 
yapılan işlere uygun hedef 
kartlarını belirleyip buna bağlı 
olarak prim sistemlerini 
uygulayacağız.  
Performansınızı kolay takip 
edebilmeniz için rapor 
formatlarınızı hazırlayacağız. 

Hedef ve Performans Yönetimi programında öncelikle; 

Hedef ve Performans Yönetimi 

5 haftalık bu programda size; 



•  İnsan Kaynakları süreçlerinizi çalışan odaklı ve 
uygulanabilir modeller ile destekleyeceğiz. 

•  Gerek çalışan gerekse müşteri memnuniyetini 
destekleyecek, oryantasyon, iş başı ve tazeleme 
(refreshment) eğitim akışlarını ve gerekli programları 
belirleyeceğiz. 

•  Çalışan memnuniyeti ve Müşteri odaklılık testi 
sonuçlarına göre insan kaynağı başlığında yapılması 
gereken nitel ve nicel önerileri belirleyeceğiz. 

•  Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve 
“yaşama geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine 
yerleştirilmiş sunumunu hazırlayacağız. 

6 hafta yaklaşık 50 seat’lik çağrı merkezi için tahmini süredir. Çağrı merkezinin boyutuna ve projenin kapsamına göre süreler değişiklik gösterebilir.  

Müşteri Memnuniyeti yaratan temel unsurun çalışanlarınız 
olduğunun farkında mısınız? 
 
İnsan Kaynakları uygulamalarınız çalışan odaklı mı? 
 
Çalışanların gelişimi için uyguladığınız yaklaşımlar sürdürülebilir 
başarıyı yaratmakta yeterli mi? 

6 hafta sürecek bu programda size;  

Bu program ile çalışan odaklı 
İK politikaları yaratmanızı 
sağlayacağız.  
Müşteri memnuniyetini 
arttırmakta kritik rol oynayan 
çalışan programlarının 
belirlenmesini sağlayarak, 
çalışana yaptığınız yatırımın iş 
sonuçlarınıza olan etkisini 
ölçümleyebileceksiniz.  

Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi programında sizinle 
birlikte; 

Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi 

•  Mevcut durumdaki insan kaynakları ve politikalarını aşağıdaki başlıklarda 
detaylı olarak inceleyeceğiz: 

 
•  İşveren Markası 
•  Çalışan Değeri 
•  Çalışma Ortamı 
•  Başarı Olgusu 
•  Eğitim İmkanları 
•  Verimlilik Algısı 
•  Yetki Dağılımı 

 
•  Çalışan bağlılığını olumsuz etkileyen unsurların ve turnover yaratan 

konuları detaylı olarak araştırıp tespit edeceğiz. 

•  Çalışanların müşteri memnuniyeti yaratmadaki becerisinin ölçümlendiği 
“müşteri odaklılık” testi sonuçları ile süreçlerinizi ve iş birimlerini 
karşılaştırarak, ihtiyaca özel sonuçlar üreteceğiz. 

•  Müşteri memnuniyeti ve Çalışan ekseninde, şirketinizin ihtiyaç duyduğu 
eğitim ve gelişim fırsatlarını belirleyeceğiz. 

işbirliği	  ile	  



5 hafta yaklaşık 50 seat’lik çağrı merkezi için tahmini süredir. Çağrı merkezinin boyutuna ve projenin kapsamına göre süreler değişiklik gösterebilir.  

Mevcut müşterinizi elde tutup (iptalden vazgeçirme) gelen çağrılarda 
yeni fırsatlar mı yaratmak istiyorsunuz?  
 
Gelir yönetimine dair hedeflerinizi belirlemekte mi zorlanıyorsunuz? 

•  İkna, satış veya tahsilat akışlarının olması gereken (to be) şekli 
ile süreç diyagramlarını çizeceğiz. 

•  En iyi sonucu verecek metinleri yeniden yazacak veya mevcut 
script’leri revize edeceğiz. 

•  En sık karşılaşılan itirazları ele almak için kuruma özel itirazları 
karşılama cümlelerini alternatifli olarak yazacağız. 

•  Gelir getirmek / artırmak için çalışan bireyler ve yönetim seviyesi 
için performans sistemini ya revize edecek ya da baştan 
yazacağız. 

•  Firma gerçeklerini de dikkate alan en uygun prim modelini 
önereceğiz. 

•  Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve 
“yaşama geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine 
yerleştirilmiş sunumunu hazırlayacağız. 

5 hafta süren bu program ile sizin için; 

Satış ve Gelir Yönetimi 

Bu danışmanlık paketi ile ikna, 
satış, tahsilat akışlarınızın olması 
gereken şekli ile süreçlerinin 
çizilmesini sağlayabileceksiniz. 
Script’lerin yeniden 
değerlendirilmesi ve revizyonu ile 
birlikte satış yetkinliklerinizi 
arttırabileceksiniz. İtirazları ele 
almak sizin için artık karmaşık bir 
süreç olmaktan çıkacak ve özel 
itirazları karşılama cümlelerinin 
alternatifli hallerine sahip 
olacaksınız.  
Belirlenmiş bu yeni metot ile 
birlikte performans ve prim 
sisteminizi de optimum hale 
getirilmesini sağlayabileceksiniz. 

Satış ve Gelir Yönetimi programımızda öncelikle;  
•  Gelen çağrılarda satış ve ikna fırsatlarının ve upsell / cross-sell 

imkanlarını ortaya çıkaracağız. 

•  Değerlendirilme başarısını tespit edeceğiz. 

•  Telefonla satış, telefonla ikna, iptalden vazgeçirme, tahsilat vb. 
konu başlıklarındaki tüm arama türlerini inceleyeceğiz. 

•  Mevcut durumdaki script’leri, süreç ve iş akışlarını, müşterilere 
sunulan teklifleri (offer) değerlendireceğiz. 

•  Gelir yönetimine dair hedefleri ve prim sistemini inceleyeceğiz. 

•  Tüm kriterlere ait hedef gerçekleştirme başarısını birimler, bölümler 
ve kişiler açısından detaylı olarak analiz edeceğiz (histogramlar). 

•  Çalışanların gelir yaratmadaki becerisinin ölçülmesi için “gelir 
odaklılık” testi (revenue management readiness test) yapacağız. 

•  Çalışan kaynağının hedefleri gerçekleştirmekti başarısının nitel ve 
nicel olarak analizini çıkaracağız. 

•  Performans takip metodolojisini ve raporları inceleyeceğiz. 


