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معیارهای دربرگیرنده شاخصهای
کیفیت خدمات

گروه فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل
بهمن ماه1398
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 گسترهکانالهایاطالعاتیدردسترس
نحوه محاسبه شاخص؛

کانالهای اطالعاتی برای مشتریان در شرکت شاتل عبارتند از:
•

وبسایتwww.shatel.ir

شاخصهای
عمومی

• سایت کاربریmy.shatel.ir
• App myshatel
• تلفن (91000000فروش) ( ،پشتیبانی فنی)(91000002 ،صدای مشتری)

• گفتگوی آنالین(چت) http://www.shatel.ir/Online-Chat/default.loco
• پیامک()SMS
• شبکههای اجتماعی(کانال تلگرام  ،اینستاگرام)

شاخصهای عمومی
 میانگینزمانمعطلیمشتریدرصفاپراتورتلفنیتادسترسیبهیکاپراتور
نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص از میانگین زمان انتظار مشتریان برای برقراری ارتباط با کارشناسان فروش ،پشتیبانی فروش و پشتیبانی فنی به دست
میآید.

ماه

واحددرارتباطبامشتری

• فروش

• بهمن

• پشتیبانی فروش
• پشتیبانی فنی

میانگینزمان

انتظار(ثانیه)

• 21
• 29
• 88

شاخصهای عمومی
 نرخدسترسیبهاپراتور
نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص از نسبت تعداد تماسهایی که توسط تیم فروش ،پشتیبانی فروش و پشتیبانی فنی در کمتر از  2دقیقه انجام
شدهاست به تعداد کل تماسها به دست میآید.

ماه

واحددرارتباطبامشتری

• فروش
• بهمن

• پشتیبانی فروش
• پشتیبانی فنی

نرخدسترسیبهاپراتور

(درصد)

• %99.52
• %98.24
• %95.98

شاخصهای عمومی
 ارزیابیمشتریازنحوهرفتارکارکنان
نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص از میانگین نمرات مشتریان در انتهای مکالمه با کارشناسان فروش ،پشتیبانی فروش و پشتیبانی فنی به دست
میآید.
مشتریان در انتهای مکالمه میتوانند از  1تا  5با توجه به کیفیت مکالمه ،کارشناسان را ارزیابی کنند.

ماه

واحددرارتباطبامشتری

• فروش

• بهمن

• پشتیبانی فروش
• پشتیبانی فنی

ارزیابیمشتریازنحوه
برخوردکارکنان

• 4.7
• 4.8

• 4.83

تامین سرویس
 زمانمجازتامینسرویس
نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص از میانگین زمان ثبت سفارش تا در حال استفاده شدن مشتریان به دست میآید.

ماه
• بهمن

زمانمجازتامینسرویس
(روز)

• 3

تامین سرویس
 میزانرضایتکلیازفرآیندتامینسرویس

نحوه محاسبه شاخص:
با توجه به اینکه مشتریان در فرآیند دریافت سرویس اینترنت با پیک و کارشناس نصب شاتل در ارتباط هستند ،این شاخص از
میانگین عملکرد مربوط به این دو قسمت به دست میآید:
• رضایت مشتریان از پیک شاتل :با توجه به گزارش نظرسنجی که از مشتریان در هر ماه انجام میشود به دست میآید.
بر این اساس دو فاکتور وضعیت ظاهری و نحوه برخورد سنجیده شده و مشتریان نمرهای از  1تا  5به پیک اختصاص
میدهند که میانگین این نمره شاخص رضایت مشتری از پیک را به دست میآید.

• رضایت مشتریان از کارشناس نصب شاتل :با توجه به گزارش نظرسنجی که از مشتریان در هر ماه انجام میشود به دست
میآید .بر این اساس نحوه برخورد کارشناس سنجیده شده و مشتریان نمرهای از  1تا  5به کارشناس نصب اختصاص
میدهند که میانگین این نمره شاخص رضایت مشتری از نصب را به دست میآید.
ماه
بهمن

فرآیند

نمره

رضایت از پیک-از 5نمره

4.55

رضایت از نصب-از 5نمره

4.66

میزانرضایتکلیازفرایند تامینسرویس

4.6

تغییر سرویس
 زمانمجازتغییرسرویس
نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص از میانگین زمان ایجاد تا بسته شدن تیکتهای مربوط به درخواستهای تغییرات ارسالی از طرف مشتریان به
دست میآید .حداکثر زمان مجاز برای رسیدگی به این درخواستها  24ساعت است.

ماه
• بهمن

زمانمجازتغییرسرویس
(ساعت)

• 45

ارتقایفنی

مطابق فرایند مدیریت تغییرات( )RFCکلیه تغییرات شرکت شاتل در مراکز
 COREمطابق مصوبه  177از ساعت  04:00تا  06:00برنامهریزی و انجام
میشود.

پیرو جلسه برگزار شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار شد
مجموع زمان ارتقای فنی در مراکز  COREشاتل به عنوان نتیجه این شاخص
اعالم میشود.
بر همین اساس و مطابق سوابق درخواستهای تغییرات در شبکه  RFCدر
فروردین ماه سال  95تغییر فنی انجام نشدهاست.
بنابراین مقدار این شاخص برابر صفر است.

ساعاتمجاز
ارتقایفنی

زمانمجاز
ارتقایفنی
.

رفعخرابیسرویس
 زمانمجازرفعخرابی/خطا

نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص بر اساس میانگین مدت زمان برطرف شدن خرابی سرویس مشتریان در حال استفاده به دست میآید.

ماه
• بهمن

زمان مجاز رفع خرابی/خطا

(ساعت)
• 9.40

شارژوصورتحساب
 شفافیتصورتحساب
نمونه صورتحساب شرکت شاتل:

ترکسرویس
 زمانمجازجمعآوریسرویس

نحوه محاسبه شاخص:
این شاخص بر اساس میانگین زمانی که مشتریان از وضعیت «گردش فسخ» به وضعیت «قطع اشتراک» تغییر مییابند به
دست میآید.
طی این زمان ،مشترک درخواست فسخ خود را به شاتل اعالم کرده و خط ایشان جمعآوری شده است.

ماه
• بهمن

زمان مجاز جمعآوری سرویس
در  7روز

• %99

سپاسازتوجهشما
گروه فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل

