CLUDO WORKFORCE MANAGEMENT
W MODELU CCaaS
CLUDO WFM pozwala na automatyczne generowanie optymalnego
grafiku konsultantów, co podnosi zadowolenie klientów i zmniejsza
koszty, a zwiększa elastyczność pracy i zaangażowanie konsultantów.

Zważywszy, że 70-90% wydatków Contact Center stanowią koszty
pracownicze, optymalne zarządzanie konsultantów, przy utrzymaniu
wysokiego Service Level i zapewnieniu elastyczności godzin pracy
konsultantów, staje się dla zarządzających Contact Center kluczowym
wyzwaniem. Według DMG Consulting, wdrożenie systemu WFM
może generować nawet 30% oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych, a według Gartnera wdrożenie takiego systemu jest zalecane
wszystkim Contact Centers zatrudniającym więcej niż 50 konsultantów. Z uwagi na niższe koszty pracy oraz wysokie koszty systemów
WFM tylko niewielka część Contact Centers w Polsce używa takiego
systemu. Zastosowanie CLUDO WFM w modelu CCaaS eliminuje
konieczność inwestowania w sprzęt i licencje, bez strat w zakresie
funkcjonalności. Miesięczny model rozliczeń zapewnia natychmiastową realizację korzyści finansowych i operacyjnych.

PROGNOZOWANIE RUCHU
I GENEROWANIE GRAFIKU

MONITORING
CZASU RZECZYWISTEGO

CLUDO WFM umożliwia analizę historycznego obciążenia poszczególnych infolinii CC, dostarcza też narzędzia do oceny ruchu przewidywanego dzięki uwzględnieniu nie tylko obciążenia historycznego,
ale także tendencji wzrostowych oraz wyjątkowych wydarzeń. Na
podstawie obliczonej prognozy, biorąc pod uwagę zakładane cele,
liczbę dostępnych konsultantów, ich umiejętności oraz rodzaj/wysokość zawartych z nimi umów/kontraktów, CLUDO WFM generuje
algorytmicznie optymalny grafik maksymalizujący zakładane cele
i minimalizujący całkowity czas pracy konsultantów.

Dzięki integracji z wiodącymi platformami Contact Centers CLUDO
WFM umożliwia ciągły monitoring czasu rzeczywistego, pokazujący
rozbieżności pomiędzy zakładanymi KPIs a uzyskiwanymi wynikami
oraz wykonanie grafiku przez konsultantów. Mobilna aplikacja monitorująca oraz możliwość ust wienia alarmu przy przekroczeniu wartości
krytycznych ułatwiają szybką reakcję na negatywne wydarzenia.

KORZ YŚ CI WFM

KOR ZYŚ C I CC aaS

G ŁÓW N E CECH Y

→→redukcja kosztów pracowniczych,
→→wyższy i bardziej stabilny Service Level,
→→dokładne przestrzeganie prawa

→→brak konieczności inwestowania

→→profesjonalny WFM z Magicznego Kwadratu Gartnera,
→→model usługowy CCaaS bez

pracy i umów konsultantów,

→→automatyzacja procesu generowania grafiku,
→→dokładniejsze przewidywanie obciążenia CC,
→→monitorowanie w czasie rzeczywistym
obciążenia CC i wykonania grafiku,

→→mniejsza rotacja konsultantów.

w sprzęt i oprogramowanie,

→→elastyczne miesięczne rozliczenie zależne
od liczby stanowisk, a nie konsultantów,

→→szybka instalacja oraz dostosowanie
do potrzeb i wymagań,

→→geograficznie redundantna platforma,
→→stałe wsparcie techniczne doświadczonego
zespołu inżynierów.

inwestycjiw sprzęt i licencje,

→→integracja z wiodącymi systemami Contact Centers,
→→uwzględnienie ograniczeń dostępności konsultantów,
→→automatyczne generowanie optymalnego grafiku,
→→prosty i intuicyjny interfejs graficzny,
→→monitoring w czasie rzeczywistym,
→→aplikacja mobilna na iOS i Android.

PROSTA KOMUNIKACJA
Z KONSULTANTAMI

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Portal Agenta w CLUDO WFM umożliwia przyjazną dla konsultantów
formę publikacji grafiku, komunikację z supervisorem, zarządzanie
urlopami, wprowadzanie zmian w grafiku oraz zamianę godzin pomiędzy konsultantami.

→→Rozwiązanie w usłudze CCaaS: web-based thin-

client end-user application (IE i Chrome),
→→integracja z wiodącymi systemami Contact Center
np. Avaya, Genesis, Interactive Intelligence,
→→wymiana danych pomiędzy systemem CC a systemem
WFM poprzez webserwis (wymagany IIS).
DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO:
→→definiowanie dostępu użytkowników na podstawie ról,
→→bezpieczna komunikacja poprzez tunel VPN,
→→geograficznie rozproszony system w dwóch Data Centers.

Oszczędności związane
z wykorzystaniem systemu
WFM mogą generować do
30% oszczędności w kosztach
operacyjnych Call Center
Raport DMG Consulting LLC
kwiecień 2011 Making WFM WORK

EKSPORT DANYCH DO INNYCH SYSTEMÓW:
→→eksport raportów WFM do Microsoft Excel,
→→Open Data Mart dostępny dla zewnętrznych
rozwiązań Business Intelligence Solution.
WYMAGANIA DLA STACJI ROBOCZYCH:
→→Pentium IV CPU 2.0 GHz lub wyższy, 1G of RAM,
→→Internet Explorer 6 lub wyższy,
→→zainstalowany Flash Player.

Firma c lu d o Sp. z o.o. została założona w roku 2012 i działa w branży telein-

Cludo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 46/14, 00-644 Warsza-

formatycznej. Spółka oferuje profesjonalne rozwiązania wiodących światowych

wa wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-

producentów w modelu usługowym (CCaaS, CaaS). Rozwiązania CLUDO pozwa-

nowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Krajowego Rejestru Sądo-

lają na uruchomienie Contact Centers lub uzupełnienie ich funkcjonalności bez

wego pod numerem KRS 0000421318. NIP 701-034-11-14. Wysokość kapitału

inwestycji w sprzęt i oprogramowanie oraz bez kompromisu dotyczącego funkcjo-
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nalności i możliwości integracji z aplikacjami biznesowymi klienta.
Portfolio CLUDO składa się z systemu Contact Center, WFM, Skryptera, Visual
IVR i Unified Communications PBX.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: w w w . c lu d o . p l
lub dzwoniąc pod numer: n u m e r t e l e f o n u

