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CRM в публичните услуги



Обхват на публичните услуги

• Ютилити услуги
– Електро- и топлоснабдяване
– Газоснабдяване
– ВиК услуги

• Телекомуникации
• Транспорт
• Държавна и местна администрация
• Фасилити мениджмънт



Как да измерим възприятията на
клиентите в публичните услуги

• 5 възможни измерителя:

Качество
на услугата

Времева рамка

Достъп до
информация

Отношение на
служителите

Професионализъм



Качество на услугата

• Основните въпроси:
– Получава ли клиентът това, за което плаща?
– Изпълнени ли са обещанията, които е получил?
– Как се отстраняват възникналите проблеми?
– Каква стойност добавяме с нашата услуга?



Времева рамка

• Основни въпроси:
– Колко време отнемат различните услуги?
– Колко пъти трябва да ни “молят”?
– Пестим ли времето на нашите клиенти?
– Подобряваме ли ефективността на служителите?



Достъп до информация

• Основни въпроси:
– Предоставя ли се точна информация за услугата?
– Разбираеми ли са посланията?
– Знае ли клиентът какви са неговите
права/задължения?

– Как може да се получи обратна връзка?



Професионализъм

• Основните въпроси:
– Компетентни ли са служителите?
– Обслужват ли всички клиенти равнопоставено?
– Спазват ли се етичните стандарти на компанията?
– Ощетен ли е клиентът от монопола на услугата?



Отношение на служителите

• Основните въпроси:
– Получават ли клиентите уважително отношение?
– Учтиви ли са служителите?



Подобряване качеството на услугите

• Кои въпроси си задаваме по-рядко:
– Ефективно ли управляваме отношенията с
клиентите?

– Имаме ли точни измерители на клиентската
удовлетвореност?

– Каква е дългосрочната ни визия за отношението
на клиентите към услугата?

– Какви са краткосрочните цели, които биха
спомогнали за достигането на визията?

– Какво всъщност искат нашите клиенти?
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Не получавам качество и уважително отношение при обслужването
Не се предлагат достатъчно възможности да оспоря/върна предоставената ми стока/услуга
Не получавам достатъчно информация за предлаганите продукти/услуги
Не се чувствам запознат с правата и задълженията си като потребител 
Цените не са ясни и коректни - опитват се да ми вземат повече, отколкото струва стоката/услугата

Попитахме клиентите (1)

• Кое ваше потребителско право е най-често
нарушавано?
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Крайната цена на електроенергията
Наличието на кол-център, онлайн плащания и достъпни клиентски центрове
Честотата и продължителността на прекъсванията
Честотата на отчитане (месечно/тримесечно/годишно)

Попитахме клиентите (2)

• Коя част от услугите на ЕРП определяте като
най-съществена за качеството на обслужване?



51%

24%

16%

5% 4%

Телекомуникации ВиК услуги Електроенергия Природен газ Топлоснабдяване

Попитахме клиентите (3)

• Коя от ютилити сметките на домакинството
ви е най-разбираема като съдържание?



Мнението на мениджърите

• Кои са основните причини за
неудовлетвореност от страна на клиентите
на Вашата организация?
– Цената на предоставяната услуга
– Субективно отношение
– Сложни процедури при обслужване
– Бързината на обслужване
– Недоволство от качеството на обслужване



Комуникационните канали

• За споделяне на обратна връзка клиентите
най-често ползват:
– Кол-център
– Електронна поща
– Форма за връзка през уебсайт
– Обикновена поща
– Социални мрежи



Интегриран CRM подход

• Постоянно взаимодействие с клиентите
Маркетинг Продажби

ИТОбслужване
на клиенти

Клиент

CRM не е софтуер
или база данни, а
цялостен подход
към фирменото

управление
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