
Günümüzün Altın Standartlarına Uygun  
Müşteri Deneyimleri Sunun 
Şirket Broşürü
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Genesys Müşteri  
Deneyimi Platformu 

Müşterilerinizle  
İletişime Geçin

Çalışanlarınızla  
İletişime Geçin

İşinizde Daha Büyük 
Başarılara İmza Atın
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Yeni nesil çözümlerimizle yeni 
nesil müşteriler kazanın

İş sürekli değişiyor ve biz bu değişime güveniyoruz. Her değişim, 
daha duyarlı olmaya yönelik bir fırsattır. Önceden müşteriler, 
bilgilerini tekrarlamadıkları zaman memnun olabiliyordu. Bugünse, 
tüm kanallarda son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim ve kısa 
sürede çözüm bekliyorlar. Yarın ne bekleyeceklerini biz şimdiden 
planlıyoruz ve bunlara hazır olmanızı sağlıyoruz. 

Genesys, her yıl tüm dünyada 25 milyardan fazla mükemmel 
müşteri deneyiminin altyapısını sağlıyor.  Biz, sektörün önde gelen 
analiz uzmanları tarafından hem buluttaki hem de şirket içindeki 
müşteri etkileşimi çözümlerinde lider olarak tanınan tek şirketiz. 

Öncü müşteri deneyimi platformumuz, en iyi teknolojilerle insan 
zekâsını bir araya getirir.  Akıcı ve içgüdüsel olan platformumuz; 
müşteri anlarınızı, sıra dışı müşteri ilişkileri yaratıp çalışanlarınızın 
etkileşim halinde olmasını sağlayan ve işletmenizi geliştiren 
deneyimlere aktarmanız için size destek sağlar.  

Olağanüstü Müşteri İlişkileri Oluşturun 

Her müşterinin amacını, geçmişini ve tercihlerini fark edip atılacak 
en iyi adımı belirleyin.  Genesys, her an zengin bağlamsal öngörüler 
sağlamak için tüm sesli ve dijital kanallar, self servis, gelen ve giden 
etkileşimler ve iş öğelerini birleştirir. Sonuç olarak sorunsuz, istikrarlı 
ve zahmetsiz müşteri deneyimleriyle müşteri memnuniyetini, 
gelirinizi ve kâr oranınızı artırabilirsiniz. 

“Genesys, PayPal’ın 
bir üst seviyeye 
taşınması 
için ihtiyaç 
duyduğumuz 
müşteri deneyimi 
platformunu 
kapsamlı bir 
şekilde sundu. 
Kesinlikle 
ezber bozan bir 
deneyimdi.”
Dar Andrews 

Hizmet ve Mühendislikten Sorumlu 

Kıdemli Yönetici,  

PayPal
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“Genesys, “hayat dolu” bankacılık 
deneyimi hedefimize ulaşmamızı 
sağlıyor ve bu da müşterilerimizin 
kendi istedikleri yerde ve kendi 
şartlarına uygun biçimde bizimle 
iletişim kurmalarının kolaylaştığı 
anlamına geliyor.”
Paul Cahill, Dijital Deneyimden Sorumlu Yönetici, Credit Union Avustralya

“Bundan daha iyi bir iletişim merkezi hayal 
edemezdim. Dünya çapındaki Vodafone iletişim 
merkezleri arasında birinci sıraya yerleştik. Ayrıca 
geliştirdiğimiz yeni inovatif kanallarla çok daha 
fazlasını başaracağımızın farkındayız.”
Jörg Knoop, İletişim Merkezi ve Tele Satış Becerisinden Sorumlu Yönetici, Vodafone Almanya

Çalışanlarınızı Her Anın CEO’su Haline Getirin

Müşteri deneyimi sunma sürecindeki en önemli varlık olan ekibinize 
sorun çözmeleri, soru yanıtlamaları ve müşterileri memnun 
etmeleri için güç sağlayın. Genesys yönlendirme, planlama ve 
tahmin işlemlerinde, tüm sesli ve dijital kanallara ilişkin temsilci 
ve yetenekleri tek bir yerde yönetir. Temsilcilerinizin, kanalların 
tamamındaki tüm müşteri anlarına tek bir ekrandan ulaşabilmesini 
sağlıyoruz. Daha etkili temsilciler ve daha güçlü müşteri ilişkileri 
elde eder, çalışanlarınızı elde tutma ve çalışan memnuniyeti 
bakımından iyileşme sağlarsınız.

İşletmenizi Optimize Edin ve Farklılaştırın

Sizi farklı kılan müşteri deneyimlerini sunmak için işletmenizin 
genelindeki süreçleri optimize edin. Genesys, kanal ve 
operasyonları, işletmenizle birlikte gelişen merkezileştirilmiş 
yönetim özellikleriyle entegre eder. Operasyonunuz genelinde 
hedeflenen hizmet düzeylerine ulaşılmasını garanti altına alabilir, 
doğru planlama yapabilir, bağlam ve işletme kurallarından 
faydalanarak müşteri ihtiyaçlarına yanıt verecek doğru çalışanları 
belirleyebilirsiniz.  Görevler kolayca gerçekleştirilir, maliyetler azaltılır 
ve müşteriler bağlılık oluşturan, kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşar.
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Her Ölçekte Sıra Dışı Müşteri Deneyimleri Sunun

Şirketinizin bir veya binlerce konumdan oluşması fark etmeksizin 
daha iyi müşteri yolculukları tasarlayın ve yönetin. Tüm müşteri 
anlarını tüm kanallarda aktarabilme özelliği sayesinde, her 
deneyimi kişiselleştirip müşterinin harcayacağı çabayı en aza 
indirebilirsiniz.  Genesys süreç ve operasyonların işleyişini 
kolaylaştırarak temsilcilerin daha kısa zamanda sıra dışı müşteri 
deneyimleri sunmasını sağlar. Sonuç olarak, Genesys müşterileri 
şu kazanımları edindi:

En önemli varlığınızdan en iyi şekilde yararlanın 

Genesys her müşteri anını tek bir masaüstü bilgisayarda aktarır 
ve temsilcilerinize sunacakları benzersiz hizmete odaklanma 
özgürlüğü sağlar. Dahası, ekibiniz beceri edinme ve koçluk 
konusunda gelişim gösterebilir, eğitimleri artırabilir ve planlamayla 
tahmin işlemlerini daha doğru yaparak temsilci memnuniyetinin 
artmasını sağlayabilir. Genesys müşterilerinin elde ettiği kazanımlar 
ise şöyleydi:

%50 
Müşteri yolculuğu sırasında 
önemli noktalardaki müşteri 
terk etme sayısında %50 düşüş  

%30 
Rakiplere kıyasla %30 daha 
yüksek CSAT puanı 

%96 
Oranında ilk iletişimde çözüm 
sunma olanağı  

Çalışan 
İletişimini Geliştirin

%15 
Temsilci verimliliğinde 
%15 artış  

%700 
Görev işleme süresinde  
%700 iyileşme  

%82 
Yeni müşteri kazanma ve 
mevcut olanların kalitesini 
artırma için gerekli sürede 
%82 düşüş  
 

%20’den   
sıfıra düşen personel 
değişim oranı  

İş Başarısı  
Açısından Daha İyi Sonuçlar

Liderle Çalışmanın Avantajlarından Yararlanın
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Daha iyi işletme sonuçları elde edin. 

Müşterilerinizi elde tutun, yenilerini çekin ve altın standardında 
müşteri deneyimiyle gelir artırın.  Daha iyi bilgiler ve kolaylaştırılmış 
operasyonlarla tasarruf edin. Özel olarak tasarlanmış müşteri 
deneyimi çözümleriyle uyumluluğunuzu sürdürün ve cezaları 
önleyin. Genesys müşterileri şunları elde etmiştir:

%30
E-ticaret 
dönüşümünde %30 artış

$1.1M 
ABD Doları gelir artışı   

%12.5 
Temsilcilerin çözüm süresinde 
%12,5 iyileşme  

%34 
Arka ofis verimliliğinde 
%34 artış 

$2M 
Operasyonlarda yılda 2 milyon 
ABD Doları tasarruf 

“Genesys, birbirinden bağımsız 
kanalları entegre bir müşteri 
deneyimi platformu halinde 
birleştirmemizi sağlamakla kalmadı, 
aynı zamanda şirketimiz için toplam 
sahip olma maliyetini de önemli 
ölçüde azalttı.  Müşterilerimize en iyi 
deneyimi sunmaya çabalıyoruz ve 
gelecekte de markamızı Genesys 
ile oluşturmaya devam etmeyi 
umuyoruz.” 

Krishnan Govindan, Müşteri Hizmetleri Şefi, ICICI Bank



1312

Genesys Customer Experience Platform

Müşterinizle İlişkilerinizi Kişiselleştirin Genesys Customer Experience 
Platform, kişiselleştirilmiş müşteri ilişkilerini ve gerçek zamanlı karar 
vermeyi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, tek parçadan oluşan 
entegre bir platformdur. Kanalları, bağlamı ve iş gücünüz ile süreçleri 
optimize etme olanaklarınızı entegre ederek tüm müşteri temas 
noktalarında çalışır. Finans, İK, sipariş işleme, envanter ve CRM çözümleri 
dahil olmak üzere kayıt sistemlerine bağlanır. Bu akıcı ve esnek platform, 
müşteri beklentileri ve gereksinimleri geliştikçe kolaylıkla ölçeklenebilir. 

Müşteri  
İletişimi

Tüm müşterilerinizle 
özel ilişkiler kurun

• Dijital

• Gelen İletişimler

• Dış Yönlü 
İletişimler

• Self Servis

Çalışan  
İletişimi  

Çalışanlarınıza güç katarak 
müşterilerinizin yolculuğunun 
CEO’su olmalarını sağlayın

• İş Gücü Optimizasyonu

• Omnichannel Masaüstü

• İş Birliği

İş Optimizasyonu 

İşletmenizi akıllıca yönetin

• İş Yükü Yönetimi

• Analiz

• Platform

• Entegrasyon

“Müşteri hizmetleri beklentilerinin ışık hızıyla değiştiği  
bir dünyada, PureCloud bizlere ciddi bir rekabet  
avantajı sağlıyor.”
Ian Roberts, Operasyon Lideri, Quicken Customer Care
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Müşteri 

Tek bir çok kanallı bilgisayar ile destek verin

Kişiselleştirilmiş, öngörülebilir ve proaktif deneyimler sunun 

 Küresel faaliyetlerinizi izleyin ve yönetin

Her etkileşimi mümkün olan en iyi kaynağa yönlendirin

Kurumunuz genelinde sesli ve dijital tüm kanalları destekleyin

İş gücünüzü tüm kanallarda tutarlı şekilde yönetin

Müşteri taahhütlerini gerçek zamanlı olarak yerine getirin ve öngörün

  Web sitenizi veya mobil uygulamanızı kullanarak  
proaktif olarak izleyin ve katılımda bulunun

Genesys Çok Kanalli Katilim

Müşteri 
Deneyimi  
Platformu
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Altın Standardında Deneyimler Sunun  
Bugün ve Yarın

Genesys Customer Experience Platform Portfolio şirket içinde, 
bulutta veya karma yapılarda uygulanır. Şirketinizin bugünkü 
büyüklüğü veya istediğiniz büyüme hızı ne olursa olsun, Genesys 
Customer Experience Platform tüm temas noktalarında, kanallarda 
ve etkileşimlerde istikrarlı, sorunsuz ve kişiselleştirilmiş yeni nesil 
müşteri deneyimi sunar.

%158 
Beş Yıl İçerisinde %158 
Yatırım Getirisi

12,8 
Ay İçerisinde Yatırım 
Geri Dönüşü 

$20M+ 
Altyapı Maliyetlerinde 
20 Milyon ABD Dolarının 
Üzerinde Düşüş

$7600+ 
Temsilci Lisansı Başına 
Bugünkü Değerde 7.600 ABD 
Dolarından Fazla Artış

PureCloud
Esnek bir mimari ve 
öğrenip kullanması kolay 
özellikler barındıran bu 
bulut tabanlı, hepsi bir 
arada iletişim ve müşteri 
deneyimi platformu 
ile daha iyi müşteri 
deneyimleri sunun.

PureConnect
Hepsi bir arada bir platform ile 
olağanüstü müşteri deneyimi 
sunun, yönetimi basitleştirin, 
operasyon performansını 
artırın ve sahip olma toplam 
maliyetini düşürün.

PureEngage
Gerçek bir omnichannel 
iletişim platformunda, dünya 
çapında yüksek ulaşılabilirlik, 
sınırsız ölçeklenebilirlik, 
özelleştirme ve entegrasyon 
özelliklerinin avantajlarından 
faydalananın.
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1995
Çağrı yönetimi, Otomatik Çağrı Dağıtıcısı 
(ACD) aracılığıyla Bilgisayar Telefon 
Entegrasyonuna (CTI) yapılan basit çağrı 
dağıtımının ötesine geçti ve çağrı anında 
temsilcilere ilgili verileri sağladı

1999
Müşteriler, işletmelerle iletişime 
geçmek için daha fazla yol 
ettikçe etkileşim yolları, sadece 
sesli kanallardan çoklu kanallara 
kaymaya başladı

2001
Daha doğal etkileşimler için self servis 
uygulamaları, tuşlama ile çalışan 
Sesli Yanıt Sisteminden (IVR) Sesli 
Genişletilebilir İşaretleme Dilindeki 
(VXML) sesli uygulamalara evrildi

2006
İletişim merkezi altyapısı; daha 
düşük maliyet, iletişim merkezinin 
görselleştirilmesi ve çok ortamlı 
etkileşimler için eski Zaman Bölmeli 
Çoklamadan (TDM) Oturum Başlatma 
Protokolüne (SIP) geçiş yaptı

2016
Müşteri etkileşimi, silo halindeki 
çok sayıda kanaldan tek, 
zahmetsiz, çok kanallı bir müşteri 
yolculuğuna dönüştü

2012
Çok daha güçlü iletişim 
merkezlerini daha düşük 
maliyetlerle oluşturmak isteyen 
şirketler, kurum içinden buluta 
geçişi başlattı

Genesys Zaman Tüneli



Genesys Hakkında

Genesys® her yıl tüm dünyada 25 milyardan fazla birinci sınıf 
müşteri deneyimine güç katıyor. Başarımız her gün tüm kanallarda 
çalışan ve müşteri iletişimlerini bir araya getirmemizden 
kaynaklanıyor. 100’den fazla ülkede 10.000’den fazla şirket en iyi iş 
sonuçlarını elde etmek için sektörün bir numaralı müşteri deneyimi 
platformumuza güveniyor. Genesys şirket içi ve bulut çözümleri 
esnek, kolay ve en yüksek etkiyi sağlayacak şekilde tasarlanıyor. 
Teknoloji ve insan zekasını birleştirerek sizin istediğiniz çözümleri 
üretiyoruz.

Bizi genesys.com/tr adresinden ziyaret edebilir veya  
+90 216 250 3214 numaralı telefondan arayabilirsiniz“İnsanlar ürün ile deneyimin 

farklı şeyler olduğuna inanıyor, 
deneyim ürünün kendisidir.”  

Steve Maidment, Genel Müdür - Dijital Kanallar ve İnovasyon, Australia Post
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