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“Customer experience has 

overtaken price and product

as the key brand differentiator.”

#1

Viitorul este legat de experiența clienților

Source: Customers 2020 Report

Preț Produs Experiența 

Clientului



Soluțiile de Suport

Clienții din trecut

Falia din Experiența Clienților

Clienții 

IoT

Data
Science

Social

Mobile

Cloud

Informații limitate disponibile doar pe desktop Personalizare: răspunsuri precise, disponibile oriunde

Inteligente: Răspunsuri corecte

Rapide: permit o evoluție constantă a sistemelor

Multiple surse de informații și date disparate

Sisteme lente



Platforma Service pentru Succesul Clienților
Transformă experiența clientilor cu Service on Salesforce

Inovare Rapida
Construiește o soluție la viteza de care clientii tăi

au nevoie

Serviciu Inteligent
Mobilizează angajații tăi cu ajutorul unor soluții și

informații corecte în timp real

Serviciu Personalizat
Intră în contact cu orice client, oriunde

SOS



Service Cloud asigură Clienți Mulțumiti

Source: Salesforce Customer Relationship Survey conducted March 2015 - May 2015, by an independent third-party, Confirmit Inc., on 4,600+ customers randomly selected. Response sizes per question vary.

Average Percentage Improvements Reported by Salesforce Customers

+ 45%

Customer 

Retention

+ 45%

Decrease in 

Support Costs

Faster Case 

Resolution

+ 48%

+ 47%

Agent 

Productivity

Creștere a 

mulțumirii

clienților

+ 45%



Transformă Experiența Clienților

cu Service on Salesforce

Inovare rapidăSuport inteligentServiciu personalizat



SOS

Creează un serviciu personalizat în fiecare
aplicație pentru telefonul mobil
SOS pentru aplicații

Personalizat: suport dedicat cu live video și

adnotări pe ecran

Rapid: Poți insera un buton de ajutor pentru

clienții de pretutindeni

Conectat: Generează răspunsuri la

întrebările clienților în orice aplicație pentru

telefonul mobil

Agent ViewCustomer View

SOS



Self-Service 

Communities

O experiență unică de self-service 

Integrare perfectă între self-service și serviciu

asistat

Construiește o comunitate de brand prin

template-uri sau design drag & drop

Design adaptat pentru fiecare tip de dispozitiv 

mobil

Ajută-ți clienții prin intermediul Communities
Self-service și comunități

Increase in case deflection

+ 31%



Mobile 

Services

Furnizeaza Always-on Service de pe orice dispozitiv mobil
Mobile service

Acces la Cases, Communities, Knowledge și

Live Chat de pe dispozitive mobile

Opțiuni de configurare completă, set-up simplu, 

declarativ

Optimizat pentru o experiență on-the-Go

Salesforce1 App
for employees

Mobile Service
for customers



Social 

Customer 

Services

Conectează conversațiile din social media la procesul tău 
de business
Social customer service

Ascultați conversațiile din peste 1 miliard de

surse social media și răspundeți pe aceste

canale

Creare automată de cazuri de suport și

dirijare automată pentru răspuns rapid

Furnizează răspunsuri personalizate pentru

fiecare client conectat

Creștere a retenției clienților

+ 34%



Email

Transformă fiecare email într-o conversație
Suport pentru volume ridicate de email

Creează cazuri pe baza e-mailurilor primite

Posibilitatea de a selecta template-uri

Încorporarea unor informații relevante

Inserarea unor răspunsuri rapide automatizate

Rapiditatea în răspuns prin utilizarea unor

macro-uri pre-definite



Phone/CTI

Recunoaște imediat clienții care te sună
Suport Telefonic și CTI

Peste 100 de adaptoare la sistem de telefonie

100% cloud 

Capabilități complete de softphone

Visual Workflow pentru script-uri telefonice



Chat

Vorbește cu clienții tăi de pe orice device
Live agent

Chat online personalizat și multilingv

pentru clienți și prospecți

Reguli de asignare flexibile, sneak peek

și scurtături gândite pentru a maximiza

productivitatea agenților

Construiește o echipă inteligentă prin

intermediul rapoartelor de monitorizare

a chatului



Smart Agent 

Console

Asigură o experiența de ultimă generație angajaților tăi
Smart agent console

Posibilitatea de a avea o vizibilitate 360 a

informațiilor legate de clienți

Posibilitate de lucru cross-channel

Recomandări primite în timp real din cazuri,

articole, situații similare

Coroborarea mai multor acțiuni disponibile

cu macro-uri pre-construite

Suport multi-monitor – permite rularea

concomitent pe mai multe monitoare

Design pentru toate dispozitivele
Creștere în productivitate

+ 40%



Knowledge 

Base

Agenții tăi au răspunsurile în fața lor oricând
Knowledge base

Articole sugerate contextual în rezolvarea

cazurilor

Posibilitatea de a da răspunsuri de pe orice

dispozitiv oricând

Publicarea acestor informații pe website

sau în comunități

Creștere a numărului de cazuri rezolvate

+ 37%



Salesforce1 

Mobile App

New Case Escalate Case

Close Case Reassign Case

Open Work Order Update Severity

Ai acces oricând la informațiile din compania ta
Salesforce1 mobile app

Manageri: Puteți lua decizii importante oriunde

v-ați afla

Angajați: Colaborarea directă cu clienții crește

numărul de cazuri rezolvate

Agenți: Experții pot vedea informații complete

legate de cazurile rezolvate



APIs

Încorporează servicii oriunde
API Service cloud

De 10x mai multe API – posibilitatea de

furnizare servicii B2C

Serviciile sunt parte din orice aplicație sau

orice produs

Asigură clienților tăi suport oriunde, oricând



AppExchange

Extinde funcționalitatea Service Cloud cu App Exchange
Transformă serviciul furnizat cu aplicații inovative

2,000+ aplicații de cloud și mobile

Soluții pentru fiecare nevoie de business

Acces simplu și rapid

Apps

2,800+

Installs

3.2M



“Salesforce helps us provide highly personalized,
five-star service.”
David Kallery, President

Inspirato Makes Personal Connections with Service Cloud
Sales and Service enable five-star customer
service

Increase in productivity and renewal rates

Largest destination club in the world

Sales and Service need to be on the same page

Difficult to transfer member knowledge across      the 
globe



“We make travel easier for our customers by 
engaging them through the social and mobile 
tools they already use.”
Viktor van der Wijk, Director of Digital Marketing

KLM Reinvents Customer Experience with Social
Twitter support channel powered by Service Cloud

Reduced first call resolution rate to 1 hour

Awarded Best Digital Marketing NIMA 

Part of $24B European airline

60 Agent Social Media Engagement Hub

Social Profile used for KLM Surprise
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