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Założona w 1989 roku w Polsce firma 
Jaszpol zajmuje się sprzedażą 
samochodów. Jej dynamiczny rozwój 
umożliwił otwarcie nowych salonów w 
Łodzi i Zgierzu i wywołał potrzebę 
wdrożenia jednolitego systemu 
komunikacji. 

Jednolity system komunikacji oznacza dla firmy większą 
spójność prowadzonej działalności oraz poprawę jakości w 
interakcjach z klientami. 

HISTORIA
Do tej pory firma Jaszpol korzystała z systemu komunikacji 
obejmującego technologie różnych producentów. 

Nie był on w pełni zintegrowany, co prowadziło do 
występowania problemów w codziennej komunikacji. W celu 
poprawienia tej sytuacji zdecydowano się na zakup, 
wdrożenie oraz utrzymanie nowoczesnej globalnej platformy 
telekomunikacyjnej PBX IP we wszystkich salonach firmy. 

Jednym z wymagań całego przedsięwzięcia było zapewnienie, 
że każdy pracownik będzie dostępny zawsze pod jednym 
numerem, niezależnie od tego, gdzie akurat przebywa, a 
połączenia będą mogły odbywać się przewodowo, 
bezprzewodowo (w jednym z salonów) lub zdalnie za 
pośrednictwem rozwiązania RCS. Taki system może poprawić 
poziom obsługi klientów, umożliwia też generowanie 
raportów na ten temat. 

Toya, czwarty pod względem wielkości operator telewizji 
kablowej w Polsce, dostarcza sygnał telewizji cyfrowej, 
Internet oraz usługi telefoniczne 160 tysiącom abonentów w 
kraju. W ciągu trzech ostatnich lat firma ta zaczęła również 
działać w segmencie usług dla klientów biznesowych. Z tego 
względu została ona wybrana przez Jaszpol do wdrożenia 
projektu systemu komunikacyjnego. 

WYMAGANIA
Aby zwiększyć wydajność prowadzenia działalności oraz 
poprawić jakość obsługi klientów, firma Jaszpol wymagała 
przekierowywania połączeń przychodzących do centrum 
kontaktowego. Poprzez stworzenie jednego numeru 
kontaktowego dla całej firmy oraz eliminację pozostałych 
numerów firma Jaszpol zagwarantowała sobie odbieranie 
wszystkich połączeń za pośrednictwem jednego centralnego 
systemu. Oznacza to zwiększenie szansy zyskiwania nowych 
oraz utrzymywania stałych klientów. 

W celu zwiększenia wydajności pracowników oraz 
zapewnienia, że będą oni w stałym kontakcie między sobą, 
firma Jaszpol zdecydowała się również zainstalować globalny 
system telefoniczny DECT. Oznacza to, że każdy pracownik 
posiada własny numer wewnętrzny, który oszczędza czas 
współpracownikom i klientom poprzez optymalizację procesu 
zarządzania połączeniami telefonicznymi. 

Jeden wspólny system z wbudowaną obsługą telefonów 
przewodowych, bezprzewodowych i mobilnych oraz 
możliwością sterowania zarówno połączeniami 
przychodzącymi, jak i wychodzącymi za pośrednictwem 
platformy programowej zapewnił dostosowane do potrzeb 
oraz proste w obsłudze rozwiązanie dla firmy Jaszpol. 

REALIZACJA PROJEKTU
Firma Toya zajęła się wdrożeniem systemu Panasonic 
składającego się z telefonów analogowych, IP i 
bezprzewodowych, a także oprogramowania do zarządzania 
telecentrum. 

Kolejne 90 telefonów wdrożono w ramach sieci IP DECT 
zainstalowanej w trzech różnych lokalizacjach, co przyczyniło 
się do stworzenia łatwo dostępnej wspólnej sieci oraz opartej 
na jednym numerze platformy, a także pozwoliło zwiększyć 
satysfakcję klientów. 

Firma Toya skonfigurowała również centrum kontaktowe 
wraz z operatorami za pomocą aplikacji CA PRO, by umożliwić 
obsługę agentów centrum kontaktowego i telecentrum. W 
skład telecentrum wchodzą także linie oczekujących 
połączeń przychodzących, jednolita obsługa wiadomości oraz 
przekazywanie wiadomości poczty głosowej do skrzynek e-
mail, co dodatkowo poprawia jakość obsługi klienta. Nowy 
system umożliwił trwałą i niezawodną komunikację pomiędzy 
wszystkimi salonami firmy. 

Przemysław Kaźmierczak, dyrektor zarządzający firmy 
Jaszpol Sp. z o.o., powiedział - „Przyjemnie jest obserwować 
pozytywne zmiany w komunikacji, jakie wprowadził nowy 
system. Posiadanie zintegrowanego systemu ma ogromny 
wpływ na pracę zespołów oraz wyraźnie poprawia jakość 
obsługi klienta". 

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemowych rozwiązań 
komunikacyjnych Panasonic, odwiedź stronę 
http://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne/ 


