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Retenčná aplikácia

Retenčná aplikácia  maximálne zefektívňuje opakované procesy, ktoré vykonáva retenčný agent pri práci a komunikácii so zákazníkom.

 Ide o jeden zo spôsobov využitia softvéru za účelom automatizácie a pokrytia všetkých retenčných aktivít.

Retenčná aplikácia teda: 

 • poskytuje efektívny nástroj na prácu s retenčnými prípadmi,

 • umožňuje jednoduché vyhodnocovanie a reporting nad riešenými záznamami,

 • automatizuje rozdeľovanie retenčných prípadov medzi jednotlivých agentov,

 • agreguje všetky informácie o prípade v jednom systéme v rámci jednej obrazovky,

 • podáva vždy aktuálne, ale aj historické informácie o zákazníkovi,

 •  nadriadenému poskytuje okamžité informácie o aktivitách svojho tímu. 

Informácie sú poskytované na základe skupinových a individuálnych oprávnení podľa aktuálneho procesu obslúženia.

Čo všetko Retenčná aplikácia dokáže?

Prečo je to pre vás zaujímavé? 

Pri podnikaní nie je v konečnom dôsledku nič dôležitejšie než spokojný  zákazník. Spokojnosť svojich zákazníkov môžete dosiahnuť 

viacerými cestami, okrem iných napríklad aj tým, že sa o neho budete pravidelne starať, zaujímať sa, ponúkať mu nové a lepšie služby, 

ale zároveň neunavovať neustálymi telefonátmi či emailami. Odborne by sme tento proces mohli nazvať retencia. 

Retenčná aplikácia  je systém, ktorý:

Retenčná aplikácia spoločnostiam zaisťuje, že predajné aktivity sa neopakujú, čím sa znižuje riziko možného podráždenia zákazníka. 

Zároveň poskytuje vedúcim pracovníkom nástroj na kontrolu a vyhodnocovanie úspešnosti retenčných aktivít jednotlivých tímov.  

1. automaticky zaznamenáva všetky retenčné a prevenčné 
udalosti,

2. pomocou unikátneho algoritmu rozdeľuje jednotlivé udalosti 
podľa stanoveného kľúča medzi pracovníkov,

3. usmerňuje používateľa pri jednotlivých typoch prípadov, 

4. spravuje retenčné ponuky a zaznamenáva ich uskutočnenie 
na jednotlivých zákazníkoch.
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360° pohľad na zákazníka

 • Lepší zákaznícky zážitok

 • Konsolidovaný pohľad na zákazníka a jeho históriu

 • Kvalitnejší up-sell a cross-sell v kontexte

Efektívne riadenie retencie

 • Zvýšenie komfortu a efektívnosti práce agentov

 • Riadenie retenčných tímov a prideľovania prípadov

 • Zdieľanie a tvorba know-how

Reporting a insight

 • Vyhodnocovanie úspešnosti zákazníckej retencie 
a prevencie

 • Insight na efektívnosť retenčných tímov

 • Sledovanie KPIs

Moderná otvorená  
aplikačná platforma

Integrovateľná na rôzne systémy

On-premise alebo v cloude

Podporuje nástroje produktivity



Naša spoločnosť má za sebou úspešný projekt implementácie riešenia Retenčnej aplikácie pre veľkého zákazníka  

v telekomunikačnom sektore. Riešenie dodávame a implementujeme na mieru podľa požiadaviek zákazníka. 

Pri implementácii prihliadame na:

 •  veľkosť organizácie (počet používateľov, hierarchia), 

 •  interné procesy, 

 •  požiadavky systému,

 •  potreby zaškolenia existujúcich používateľov,

 •  zložitosť organizačnej štruktúry spoločnosti, a podobne. 

Nasadením Retenčnej aplikácie získavate nástroj na efektívnejšie a jednoduchšie riadenie celého retenčného procesu. 

Ako prebieha implementácia Retenčnej aplikácie? 

Čo tým získate? 

 • Viac času a vyššiu efektivitu retenčných tímov.

 • Odbremenenie teamlídrov od zložitej manuálnej práce 
s excelovskými tabuľkami a retenčných agentov od 
potreby vyhľadávať dáta k jednotlivým prípadom .

 • Zvýšite revenue, pretože retenční agenti ponúkajú 
zákazníkom správne produkty, sú aktívnejší pri cross 
sale a up sale.

 • Udržanie know-how vo firme, aj keď skúsený retenčný 
agent odíde. 

 • Zníženie chybovosti pri práci s jednotlivými prípadmi. 

 • Noví retenční agenti sa vedia rýchlejšie zorientovať 
v historických údajoch a aktivitách zákazníkov.

 • Lepšie riadenie, vyhodnocovanie a upravovanie 
procesov.

 • Vyššiu spokojnosť zákazníkov - majú požadované 
informácie načas a ponuky na nich sú presnejšie 
a cielenejšie.

 • Cloudové riešenie prináša najmä zníženie TCO na 
SFA, nepotrebnosť správy lokálnej infraštruktúry  
a  dostupnosť kdekoľvek.

Akým klientom sme už retenčnú aplikáciu dodali?

Kontaktujte nás ešte dnes a dohodneme si stretnutie. 

Spoločne prejdeme vaše potreby a pripravíme aplikáciu šitú na mieru potrebám vášho biznisu. 

Ako začať?
obchod@millennium.sk    
www.millennium.sk    
+421 2 59 100 300
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