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Call Center Yönetimi 

 Tüm görüşmelerinizi kayıt altına alabilirsiniz. 

 Görüşmelerinizi rezervasyon talepleri, bilgi talepleri, şikayet vb gibi 
sınıflandırabilirsiniz.  

 Operatorlerinizin ne kadar verimli görüşme yaptığını ölçekleyebilirsiniz.  

 Anında rezervasyon yapabilir, ödeme alabilirsiniz. 

 Arayan telefon numaralarınızı otel müşteri kartları, üyeleriniz veya kayıtlı 
aramalar arasında hemen eşleştirebilir, önceki görüşmeye kaldığınız yerden 
devam edebilirsiniz. 

Tüm görüşmeleri kayıt altına alır,  satış işlemlerini kolaylaştırır. 



Call Center Yönetimi 

 IP santral entegrasyonu ile CRM bilgilerinin eşleştirilmesini sağlar. 

 Toplam ödeme miktarını IVR sistemine aktarır, kredi kredi kartı üzerinden 
tahsilatını yapar.  

 Numarayı alır, önceki görüşmeyi yapan operatöre veya müşterinin müşteri 
temsilcisi olarak atanmış operatöre görüşmeyi yönlendirir.  

 Operatör mola alma, cevaplama ve arama işlemlerini Opex üzerinden 
kolaylıkla yapar. 

 

Santral entegrasyonu ile tek bir program üzerinden tüm görüşmelerinizi yönetebilir, 
                                                                                                                        CRM bilgileriniz ile birleştirebilirsiniz. 



Call Center Yönetimi 

Arayan her kişinin sistemde telefon numarası yoksa potansiyel aday müşteri olarak kaydedilir.. 



Call Center Yönetimi 

Arayan kişiyi sistemde aday müşteriler, müşteri profili ve üyelik bilgileri arasında arar. 
Görüşmeyi uygun kişi ile eşleştirmek için operatörin seçim yapmasını sağlar. 



Call Center Yönetimi 

Otel sisteminden alınan profiller merkezi CRM sisteminde toplanır. Arayan numara profil kartları 
arasında kayıtlı ise toplam konaklama sayısı ve VIP durumu konusunda bilgileri getirir. 



Call Center Yönetimi 

 Görüşme ekranı 
arayanın bilgileri 
ile açılır. 

 Önce bir 
görüşme 
gerçekleştirildi 
ise önceki 
bilgiler ekrana 
getirilir. 



Call Center Yönetimi 

 Görüşmeler grup ve 
alt gruplara göre 
sınıflandırılır. 

 Görüşmeye bir 
durum atanır. 

 Bir sonraki arama 
tarih ve zamanı 
belirlenir. 

 Belirlenen tarih ve 
zamanda sistem 
arama yapılması için 
operatöre hatırlatır. 



Call Center Yönetimi 

 Görüşme 
içeriklerine 
göre detaylı 
raporlar 
alınabilir. 



Call Center Yönetimi 

 Görüşme detay soruları cevaplanır. 



Call Center Yönetimi 

 Görüşme detay 
sorularını isteğiniz 
gibi 
tanımlayabilirsiniz. 

 Soru tiplerini ve 
seçenekleri 
belirleyebilirsiniz. 



Call Center Yönetimi 

 Aday bilgilerine hemen ulaşılabilir, bilgilerini güncelleyebilirsiniz. 



Call Center Yönetimi 

 Profil bilgilerine 
hemen 
ulaşılabilir, 
misafirin daha 
önceki şikayetleri, 
doldurduğu 
anketler, 
konaklamaları vb 
gibi tüm detay 
bilgilerine 
ulaşabilirsiniz. 



Call Center Yönetimi 

 Online 
rezervasyon 
modülü ile 
otellerin doluluk 
ve fiyat bilgilerini 
görebilirsiniz. 

 Rezervasyonu 
geçici olarak 
kaydedebilirsiniz. 

 



Call Center Yönetimi 

 Geçici rezervasyonlar daha sonra Sepeti Göster linkine basılarak 
görüntülenebilir, böylece rezervasyon kolayca kesinleştirilebilir. 

 Rezervasyon Ödeme Al linkine basılarak rezervasyonun 
kesinleşmesi için kredi kartı ödemesi işlemlerine yönlendirilebilir. 

 IVR sistemine yönlendirme yapılabilir. 
 



Call Center Yönetimi 

 Geçici rezervasyonlar ve kesinleşenler bir listede toplanır. 

 Hangi otellere, hangi tarihlerde , hangi oda tiplerinde rezervasyon talepleri olduğu raporlanır. 

 Toplam rezervasyon sayısı, bedeli incelenebilir. 

 



Call Center Yönetimi 

 Misafirlerinizin özel talepleri için aksiyonlar oluşturabilir, konaklama günü geldiğinde takip edebilirsiniz. 

 



Call Center Yönetimi 

 Görüşmeler sonucunda 
yapılması gerekenleri 
takip etmek için operatör 
kendine veya başkalarına 
iş yaratabilir. 

 İşler belirlenen tarih ve 
saat de operatörün 
günlük aktivetelerinde 
hatırlatılır. 

 Zamanında yapılmaz ise 
mail ile tekrar hatırlatılır. 



Call Center Yönetimi 

 Aday müşterilere müşteri temsilcileri atayabilirsiniz. 

 IP santral entegrasyon ile aday müşterilerin aramaları durumunda ilgili  
operatörlere görüşmeler yönlendirilir. 

 



Call Center Yönetimi 

 Kampanyalar düzenleyebilir, operatörlere kampanya tanıtımları için arama işleri verebilirsiniz. 

 



Call Center Yönetimi 

 Operatörler günlük aktivite ekranlarından toplam yaptıkları görüşmeleri , kendilerine verilen işleri , yapmaları 
gereken görüşmeleri takip edebilirler. 

 



Call Center Yönetimi Raporlar 

 Hangi oteller daha çok sorgulanıyor? 

 Rezervasyonlar hangi sebepler ile satışa dönmüyor? 

 Hangi operatörler daha çok satış yapıyor? 

 Ne kadar rezervasyon ücreti pahalı geldiği için 
tamamlanmadı? 

 Ne kadar rezervasyon müsaitlik sağlanamadığı için 
tamamlanamadı? 

 

Satış işlemlerini raporlar ile takip edin, satışı yönlendirin, müşterilerinizi tanıyın. 


