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CEZ GROUP ИМА РАСТЯЩО ПОРТФОЛИО В ЦЕНТРАЛНА И 
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Пазари, където CEZ Group притежава активи
Пазари, към които CEZ Group проявява интерес
Пазари, където CEZ Group има търговски представителства

� От чешко акционерно дружество до Група с 
международна дейност

� Играем по правилата на Европейския съюз
� Ефективно призводство на  шестдесет 

хиляди гигаватчаса електрическа енергия 
годишно

� Дистрибуция по правилата на отделянето 
на дейностите

� Търгуваме у нас и в чужбина
� Разширяваме гамата на предлаганите на 

клиента услуги
� Инвестираме в околната среда
� Подкрепяме производството от 

възобновяеми източници

Групата на CEZ
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СЛЕД ПРОЦЕСА НА ОТДЕЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ПО 
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ФИНАЛНИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ НА 
ЧЕЗ ГРУП БГ ВКЛЮЧВА 6 КОМПАНИИ 

� Покупка и 
продажба на 
енергия на 
непривилегиров
ани клиенти

� Покупка и 
продажба на 
електрическа 
енергия на 
привилегирова
ни клиенти

� Продажба на 
енергия

� Осигуряване и 
подпомагане
услугите към
клиентите с 
договори за 
разпределени
е, доставка и 
продажба на 
електрическа 
енергия

ЧЕЗ Електро
България

ЧЕЗ Trade
България CEZ България

� Основана през: 
Август/2006

� Дял: 
67% ЧЕЗ
33% България

� Основана през : 
Март/2005

� Дял : 100% ЧЕЗ

� Основана през : 
Юни/2005

� Дял : 100% ЧЕЗ

ЧЕЗ
Разпределение

(ЕРП)

� Основана през : 
Октомври 2007

� Дял : 67% ЧЕЗ,
33% България 

� Разпределе-
ние на 
електрическа 
енергия 

� Поддръжка и 
развитие на 
разпределител
ната мрежа

� Основана през : 
Юли/2006

� Дял : 100% ЧЕЗ 

� Проверка на 
средствата за 
търговско 
измерване

Основни дейности Основни дейности Основни дейности Основни дейности Основни дейности

� Производство 
на ел. енергия

ТЕЦ Варна

� Придобита: 
Септеври/2006

� Дял : 100% CEZ 
a.s.

Основни дейности

CEZ 
Лаборатории

България

Компаниите в България



4

1.Представяне на ЧЕЗ
2.Call Center в ЧЕЗ България
3.Внедрени модерни технологии
4.Развитие на Екипа

ДНЕВЕН РЕД



Технически 
фактор

Човешки 
Фактор

Оптимизиране на
“вътрешния ресурс”

Добре обучен 
персонал

Търсене на нови 
възможности и 

експериментиране

Повишаване на 
компетенциите и 

умения

Хардуерна и 
софтуерна 

осигуреност

Следене  
показателите за 

качество на услугите 

IVR меню в помощ 
на клиента 

Добра 
организационна 

структура

КЛЮЧЪТ КЪМ ЕФЕКТИВНИЯ КОНТАКТ ЦЕНТЪР -
ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ХОРА И ТЕХНОЛОГИИ

Формула за ефективнност

КОНТАКТ ЦЕНТЪР
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ИЗРАСТВАНЕТО ОТ CALL ДО CONTACT CENTRE

Единна телефонна линия 0700 10 010

2007 2008 2009 2010

� Създаване и стартиране 
на работата на Call 
Centre с 8 оператора

� Обслужване 7 дни в 
седмицата 24 часа в 
денонощието с 20
оператора

� Внедряване на Trouble 
Ticket System

Откриване на нов център 
� Въвеждане на нов 

канал – E-mail
� Преминаване към ново 

техническо решение  за 
управление базирано 
върху Cisco

� Въвеждане на 
самообслужване през 
IVR

� Изграждане на 
централизиран Back 
Office

� Индиректно заявяване 
на услуги

� Стартиране на 
технически проект за 
локализиране на място 
на аварията 

� Разширяване на Контакт 
Центъра - удвояване на 
входящите линии, 
разширяване на 
човешкия ресурс, 
инвестиции за 500 хил. 
лева, обезпеченост за 
обслужване на 80 хил. 
клиента месечно

� Внедряване на нова
клиентска система  SAP 
IS-U

� Upgrade на технически 
решения

� Внедряване на 
Outbound Dialer

� Нова система за запис 
на разговор

� Разширяване 
функционалността на 
IVR
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� Цените на електроенергията
� Всички въпроси с образуването и 

съдържанието на фактура
� Търговски условия и процеси;
� Период на отчитане
� Прием, регистриране и проследяване на 

заявление

Информационни
Услуги

Индиректно 
заявени услуги

Технически
услуги

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ПРЕЗ CONTACT CENTRE И НАЙ-
ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ

• Планувани профилактики на техника и 
съоръжения;
• Сигнали за аварии и/или проблеми с 
електрозахранването

• Смяна на тарифност 
• Техническа проверка на СТИ
• Временно преустановяване на 
снабдяването с ел. енергия
• Деклариране на показания
• Сигнали и жалби по всички категории

Услуги Най–често задавани въпроси

1. Каква сума за ел.енергия? 
2. Кога е срока ми за плащане и 

следващо отчитане?

1. Нямам електрозахранване. Какви са 
причините? 

2. Защо ми е прекъснато снабдяването? 

1. Деклариране на показания
2. Проверка и сверяване на часовник
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� Телефонният център разполага с автоматична телефонна система за отговор 

на обажданията, снабдена с удобно за клиента гласово меню

� Гласовото меню на IVR предлага на клиентите бързо да класифицират своя 

проблем и да попаднат на правилния агент

� Позволява на клиентите бързо да проверяват своите задължения чрез въвеждане на номера 

на своята сметка чрез клавиатурата на своя телефон

ния чрез въ

овор 

воя 

ъвеееежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааааа 

IVR: INTERACTIVE VOICE RESPONSE - В ПОМОЩ НА 
КЛИЕНТА

IVR технология
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ЕФЕКТИВНО  РЕШЕНИЕ ЗА БЪРЗО ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА 
СИГНАЛ ЗА АВАРИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРТОВО, 
САТЕЛИТНО И РЕЛЕФНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ
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� Нови 30 телефонни линии
� Увличаване на персонала с 40 човека
� Техническа обезпеченост за 

обслужване на 80 000 клиента месечно

ВЛОЖЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 500 ХИЛ. ЛЕВА В РАЗШИРЯВАНЕ  
НА  КОНТАКТНИЯ ЦЕНТЪР, ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ НАД 86% 
НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

60%
58%

77%
91%
92%
93%

96%
96%
97%

95%
97%

92%

2009
Jan
Feb
Mar
Apr

May
Jun
Jul

Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Ниво на обслужване 2009

86%
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� Агентски компютърен софтуер
� Интегриран VoIP Soft – телефон
� Входяща и изходяща линия на всяко работно място
� ACD статус контрол
� Възможности за контрол на разговора
� Текстов чат с Агенти/Супервайзори
� Статистика на текущ агент и група
� Съобщение за производителността на екипа
� Информация на обаждането и история на обаждането
� Управление записа на разговора
� Вложен WEB браузър

CISCO DESKTOP РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯВА УПРАВЛЕНИЯ НА 
ОБАЖДАНИЯТА  КАКТО ОТ АГЕНТИТЕ НА РАБОТНИТЕ 
МЕСТА, ТАКА И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СУПЕРВАЙЗОРИ

C
is

co
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ge
nt

 d
es

kt
op

C
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co
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up
er
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r d
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kt
op

� Статистики в реално време
� Thresholds (прагове)
� Текстов чат
� Съобщения за производителността на екипа
� Направи агента в режим на готовност „Ready”
� Направи агента в режим „Log out” 
� „Тих” мониторинг 
� Запис
� Обучение
� Barge-in (включване)
� Заглушаване
� Софтуер за статистики за минал период от време, даващ 

възможност за анализ и планиране на дейността
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� Справки и графики в реално време и в исторически 
план

� Лесен достъп
� Лесно за използване меню 
� Възможност за разглеждане, принтиране и 

съхранение на данните 
� Възможност за сортиране и филтриране на 

справките 
� Графичен интерфейс
� Възможност за съхранение на справките в различни 

формати, включително и PDF ,Microsoft Excel, RTF 

СПРАВКИ ОТ НОВА ГЕНЕРАЦИЯ 
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Въвеждащо обучение – за всички новопостъпили служители – приоритетна задача на Тренера
� работа със специализиран софтуер
� запознаване с нормативни документи
� запознаване с корпоративните принципи  и правила
� експлоатация на мрежата
� Soft Skills – умения за обслужване на клиенти

В реална среда до 3-тия месец от назначаването – участват всички Ръководители в центъра
� промени в процедури и процеси;
� засилване на мотивацията на служителя;
� изграждане на самостоятелност в работата

Постоянно за развиване на умения
� продуктови обучения за повишение на квалификацията на служителите
� обучения по процеси и процедурите в компанията
� обучения за използваните технологии
� обслужване на клиенти, как да се справяме с трудни клиенти 
� осигуряване на качеството
� разрешаване на проблеми по телефона при първи контакт

1

2

3

ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – НАЧИН ДА 
МОТИВИРАМЕ И РАЗВИЕМ СВОЯТ ЕКИП



I. Service Level Agreement (SLA)

II. Key Performance Indicators (KPI)

III. Quality of Service (QoS)Quality of 
service – Качество на обслужването:

� Мониторинга за качеството на 
обслужване на разговор с клиент се 
провежда минимум 10 пъти в месеца за 
всеки оператор

� Оценка на качеството на въведената в 
системата информация

� Спазване на скриптове и процедури.
� Месечна оценка на служителите се 

извършва по 12 критерия, разделени в 
три групи:
1. Водене на разговора
2. Комуникация
3. Технически умения
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РЕГУЛЯРНИЯТ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДСТАВЯНЕТО, 
СЛУЖИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА НА ПРОЦЕСА ПО ОБУЧЕНИЕ И 
ИНТЕГРИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ



Ние предлагаме на нашите служители:

� Отлична работна среда и условия на труд
� Съвременни и модерни технологии
� Ясни процедури и правила
� Обучение
� Възможност за развитие в компанията

� Прозрачна политика за възнаграждение
- Бонуси за представяне, обвързани с KPI показателите 
- Социални програма
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ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА 
ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ Е НАСОЧЕНА ИЗЦЯЛО КЪМ ПОВИШАВАНЕ 
НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В 
ГРУПАТА 



ВЪПРОСИ?
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