
 

 

با  PSPشرکت های  ارائه راهکارهایی در جهت بهبود مرکز تماس

 سری زمانی خوشه بندی و استفاده از 
 2؛ فرید صفائی نیک1فرناز صفائی نیک

 

مراکز تماس یكی از مهمترین بخش های یک سازمان جهت پاسخگویی به مشكالت مخاطبين خود محسوب می شوند .هدف -چكيده

باشد. به این یمی داده کاوی هاروشرضایتمندی مشتریان در مراکز تماس با به کار گيری تلفيقی از  از مقاله حاضر، افزایش ميزان

در بخش   (IVR)سيستم پاسخگویی صوتی تعاملی  منظور پس از طی مراحل اوليه داده کاوی بر روی مورد مطالعه این تحقيق، که

POS استفاده از خوشه بندی مورد تحليل قرار گرفته است و در ادامه با  بانک بوده است ، ویژگی های خطوط ورودی مرکز تماس با

پرداخته شده است. همچنين برای افزایش ميزان رضایتمندی مشتریان،  IVRاستفاده از سری زمانی به ارزیابی تعداد خطوط 

ل از این تحقيق ضمن مشخص معيارهای کيفيت پاسخگویی کاربران این مراکز مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. نتایج حاص

در مرکز تماس مورد پژوهش، به صورت کارا طراحی  IVRدهد سناریوی یمنمودن کارآیی اپراتورها و وضعيت خطوط ورودی، نشان 

پيشنهاد  بانکهای پرکاربرد یسسروبر اساس  IVRو طراحی سناریو   IVRبجایی کليدهای سيستم انشده است. لذا، دو راهكار ج

 هاتماسدهد که تعداد خطوط ورودی به این مرکز تماس متناسب با حجم یممينطور نتایج حاصل از کاوش داده ها  نشان گردد. هیم

 باشند و افزایش خطوط ورودی اجتناب ناپذیر است. ینم
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 مقدمه .1

بررسی حجم زیادی از  یلهبه وسو گرایشات  الگوهاف گروه گارتنر، داده کاوی فرآیندی برای کشف روابط معنی دار، با توجه به تعری

بر  هایتکنولوژ. این شودیمکه این کار با استفاده از تکنولوژی شناخت الگوها انجام  باشدیمداده  هاییگاهپاذخیره شده در  یهاداده

 .]1[باشندیمی آماری و ریاض هاییکتکنپایه 

به نوع جدیدی که هم قابل فهم  هادادهمشاهده شده به منظور پیدا کردن روابط و خالصه کردن  هایدادهکاوی آنالیز مجموعه داده 

 باشد و هم قابل استفاده برای صاحبان داده.

، روابط دهدیممشتری را افزایش کند، دانش های مشتری را مشخص میمدیریت ارتباط با مشتری، فرایندی تجاری است که مشخصه

مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن  .بخشدیمرا از محصوالت یا خدمات سازمان بهبود  هاآندهد و برداشت مشتری را شکل می

کاوی از ادهد .چه طریقی عرضه شود بهبود را در پی خواهد داشتز اینکه چه محصوالت یا خدماتی، به چه مشتریانی، در چه زمانی و ا

 .]2[نمایدیمتسهیل  ها را به سوی مشتری محوریشرکت عناصر مدیریت ارتباط با مشتری است و حرکت

بینی و تصمیمات را پیش هاآنتوان ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده می در مدیریت ارتباط با مشتری کاویداده استفاده از با

پیش بینی نمود که آیا نیاز به افزایش  توانیمبا استفاده از داده کاوی در مرکز تماس  همچنین .ردای را در این رابطه اتخاذ کآگاهانه

روش کلی مورد  مختلف را طبقه بندی نمود و سعی در بهبود کیفیت مرکز تماس پرداخت. یهاخواستیا خیر، تعداد در  باشدیمخط 

RISPCمدل فرایند  استفاده در این تحقیق مبتنی بر
سپس به  ،هادادهدرک و شناسایی مرکز تماس به در این راستا که  باشد می 1

  و در ادامه به مدل سازی و ارزیابی نتایج پرداخته شده است. هادادهیکپارچه سازی 

 تحقیقات پیشین مرکز تماس با استفاده از تئوری صف و شبیه سازی .2

اند، محاسبات مربوط به تصمیم گیری در مورد تئوری صف مطرح شده در 1111ارلنگ در سال  یهاتحلیلی مبتنی بر فرمول یهامدل

. این [3]هستند هایییتها در عصر حاضر دارای محدود. اما این مدلدهندیتعداد اپراتورها و ظرفیت خطوط اصلی را انجام م

 :عبارتند از هایتمحدود

 .ها از یک نوع هستندتمامی تماس -1

 .رودیهیچ تماسی از صف بیرون نم -2

 .گیرندیخدمت م FIFO ها به صورتتماس تمامی -3

 .[4]توانایی تمامی اپراتورها یکسان است -4

در تئوری صف برای تخمین میزان سطح خدمت مناسب نیست. برخی از این دالیل  Erlang Cدالیل بسیاری وجود دارد که چرا مدل 

 :[5]( معرفی کرده است2004را کول )

دارای توزیع  بایستیورها متنوع است. در نظریه تئوری صف، نرخ ورود به سیستم منرخ ورود به سیستم و تعداد اپرات -1

 متنوع باشد. تواندیپواسون باشد. اما پارامتر آن م

زمان خدمت دهی الزاماً دارای توزیع نمایی نیست. به مانند نرخ ورود به سیستم در تئوری صف و در اکثر نرم افزارهای  -2

 است. یاتوزیع از پیش تعریف شده تجاری زمان خدمت دهی دارای

 .اندکردهیی که در صورت طوالنی بودن زمان انتظار، سیستم را ترک هاتماس، نرخ نرخ ترک سیستم، نرخ ترک سیستم -3

 :[6] باشد. برخی از این اهداف عبارتند ازیمی گوناگونی هاهدفهای مرکز تماس دارای یستمساستفاده از تکنیک شبیه سازی در 

 ارزیابی انجام -1

 مقایسه کردن -2

 هایخروجپیش بینی  -3

 انجام آنالیز حساسیت -4



 

 ی بهینههاحلپیدا کردن راه  -5

 اییفهوظآنالیز روابط  -6

در شبیه سازی مرکز تماس در شرکت گاز شهری برای تجزیه و تحلیل مواردی مثل برنامه زمانی اپراتورها و ( 2005سوئمون و تاکاکو )

ها از برنامه ریزی عدد صحیح برای بدست آوردن جواب موجه ی استفاده کرده است. بدین منظور آناز شبیه ساز یشانهاتحلیل مهارت

بهینه  یهااولیه استفاده کردند. سپس، سیستمی را طراحی کردند که به وسیله آن برای هر اپراتور برنامه ریزی کنند. در نهایت، جواب

 .[7]مستقیم استفاده کردندجستجوی  یهااز انجام روش شبیه سازی به همراه روش

 با استفاده از داده کاویتحقیقات انجام شده در مرکز تماس  .3

بیشترین تحقیقاتی که در ایران با استفاده از تکنیک داده کاوی در بخش مرکز تماس صورت گرفته است در زمینه مدیریت ارتباط با 

ت، عدم توجه به کیفیت عملکرد مرکز تماس و نادیده گرفتن باشد. نقطه ضعف عمده این تحقیقامشتری و طبقه بندی مشترکین می

به منظور تولید آگاهی سازمانی در راستای بهبود عملکرد سازمان، رتبه بندی اعتباری متقاضیان  ]8[باشد. طبرستانی این موضوع می

تمندی مشتریان استفاده کرده وام و طبقه بندی آنان به مشتریان خوش حساب و بد حساب، از تکنیک داده کاوی و مدیریت رضای

تحقیقی پیرامون طراحی و پیاده  ]1[. بدین منظور، صدیقی است. در تحقیقی دیگر صنعت مخابرات مورد بررسی قرار گرفته است

سازی یک سیستم هوشمند برای طبقه بندی مشترکین در شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی انجام داده است.  در این راستا، 

روی سه  های مخابرات برهای شرکتنیز در تحقیقی پیرامون داده کاوی جهت مدیریت ارتباط با مشتری بر روی داده ]11[ پیرویان

انجام   ]HE  ]11رویس جدید کار کرده است. در کار مطالعاتی که توسط گردانی و خرید سرویس بهبود یافته و خرید س معیار روی

های مجدد مشتری در یک ساعت برای ، تعداد تماسIVRر شده دمدت زمان سپری نظیرمعیارهای کیفیت سرویس مرکز تماس شده 

مورد ارزیابی قرار گرفته ها اندازه گیری کیفیت کاربران مرکز پاسخگویی، میانگین زمانی رسیدگی به یک درخواست، درصد قطع تماس

قوانینی را در این خصوص استخراج  IVR  شده درسپری با استفاده از تکنیک داده کاوی برای کاهش مدت زمان ]Thiag ]12  است.

طور دقیق پیش بینی نموده است.   با استفاده از شبکه عصبی ، تعداد تماس قطع شده را به] Jing ]13 . . در همین راستا کرده است

ها بیشتر ی که سود آوری آنبا استفاده از درخت تصمیم به طبقه بندی مشتریان ]Yan ]14 ارتباط با مشتریان در زمینه مدیریت 

اساس چرخه زندگی  تر را بربا استفاده از درخت تصمیم، مشتریان با ارزش ]Han ]15باشد، پرداخته است. همچنین در این راستا، می

پیش بینی سود  -3ارزش گذشته   -2ارزش جاری   -1باشد : مدل تصمیم می 5ها پیشنهاد داده است. این پیشنهادات شامل آن

 وفاداری مشتری -5کارت  اعتباری  -4شتریان در طوالنی مدت م

 در مرکز تماس درک فضای کسب و کار .4
گردد که اگر این یمی مشتریان از طریق خطوط تلفن بین شهری وارد مرکز تماس هادرخواستباشد. یم 1فرایند یک مرکز تماس مانند شکل 

باشد مشتری شنود. اگر یکی از خطوط آزاد یمرا  اشتغالباشد و مشتری بوق ینمتماس  خطوط مشغول باشند مشتری قادر به وارد شدن به مرکز

گردد، سپس منویی برای مشتری یمگویی پخش د پیغام خوش آم IVRگردد. ابتدا از طریق  یم 2ABXPوارد مرکز تماس از طریق 

کز تماس را انتخاب نماید، اگر درخواست مشتری از طریق ارائه شده از طرف مر هاییسسروتواند یکی از یمگردد که مشتری یماعالم 

تواند گزینه ارتباط با کاربر یمدهد، نتواند رسیدگی گردد مشتری یمرا انجام  درخواست مربوطههایی که به صورت اتوماتیک ینهگز

 گرددیمقطع  مشتری ف تماسدر صورت انصرا،گردد یممشتری وارد صف مربوطه ، مرکز تماس را انتخاب نماید، در صورت انتخاب

3اساس قواعد توزیع)ر وجود داشته باشد تماس ب آزادیر اگر کارب.
ACD)  صورت مشتری باید ن گردد در غیر اییمبه کاربر متصل

 .باشدمنتظر آزاد شدن کاربر در صفی که وارد شده است 



 

 
 ]5[ فرایند مرکز تماس :1شکل 

 ، تعداد خطوط و تعداد  کاربران. IVRز تماس مهم است: طراحی بطور کلی سه معیار بر روی کارآیی یک مرک

بر  IVRطراحی صحیح سناریوی  . از طریق پاسخگوی خودکار انجام گیرد تواندیممشتریان  یهادرخواستشناسایی ،  IVRدر طراحی 

مدت ، اعم از لحن گوینده، یدنمایمپخش  IVRهمچنین پیغامی که  ، IVRسرویس از طریق  ارائهمدت زمان  اساس نیاز مشتریان،

 سطح رضایتمندی مشتریان را افزایش خواهد داد. و نهایتا  بردیمبهبود کیفیت مرکز تماس را باال  زمان پخش پیغام

 گردد احتمال اینکه تماسی به مرکز تماس وارد نگردد کاهش پیدابزرگ بودن تعداد خطوط ورودی باعث میاز نقطه نظر تعداد خطوط، 

 زیرا تمامی کاربران در نمایدیمما در همان زمان میانگین مدت زمان پاسخگویی به یک تماس با همان تعداد کاربر افزایش پیدا ا نماید

گردد که در این باشند و زمان انتظار مشتریانی که در صف منتظر صحبت با اپراتور هستند بیشتر میحال صحبت با مشتریان می

 .]11[ هبود کیفیت تعداد کاربران مرکز تماس افزایش پیدا نمایدگردد برای بصورت پیشنهاد می

توان پیغامی را برای مشتری پخش نمود و در صورت رضایت مشتری به باشد میطول مدت زمانی که مشتری در صف منتظر می در

وان از امکان ارسال اتوماتیک تانتقال داد، همچنین میاست ر تخروج از صف، مشتری را به صندوق صوتی یا صفی که مشغولی آن کم

به طور مثال افزایش میانگین مدت زمان انتظار در صف یک مشتری از یک مقداری تماس به صورت اتوماتیک به  ،تماس استفاده نمود

 مشتری را به خارج از صف به صورت ،صف از یک عددی صندوق صوتی یا صف دیگر انتقال نماید یا افزایش تعداد مشتریان منتظر در

میانگین مدت زمان انتظار یا تعداد افراد جلوتر ، زمان انتظار مشتری در صف توانیم در طول مدتهمچنین می اتوماتیک هدایت نماییم.

خواهد داد . در راستای آن سطح رضایتمندی مشتریان  کیفیت مرکز تماس را افزایش ،تمامی این امکانات .در صف را اعالم نمود 

 .]11[باشدامکانات یک نرم افزار خوب برای مرکز تماس می از هایژگیومچنین تمامی این ه افزایش خواهد یافت.

گردد اساس تعداد تماسی که به مرکز تماس وارد می تواند برمدیریت مرکز تماس می، :تعداد کاربران مرکز تماسو نهایتا از لحاظ  

تواند تر با همان تعداد خطوط ورودی و تعداد کاربر بیشتر میکوچکتعداد کاربران را تنظیم نماید، میانگین مدت زمان پاسخگویی 

 .]11[باعث کیفیت سرویس بهتری گردد

 روش تحقیق  .5

به منظور عملیات داده کاوی استفاده شده است و به صورت خاص ترکیبی از روش های  CRISPدر این تحقیق به طور کلی از مدل 

 گرفته است. خوشه بندی و سری زمانی مورد استفاده قرار

یابد ولی تحقیق انجام گرفته گردد که هرروز این اطالعات افزایش میذخیره می 4SQLبررسی شده در  دو پایگاه داده   اطالعات

موجود و جداول آن و روابط بین جداول پرداخته شده  یهادادهاین تحقیق ابتدا به شناسایی پایگاه ر دباشد. ماه می 6های روی دادهر ب

یک پایگاه داده شامل ،نتایجی که در این مرحله بدست آمده است. های موجود بدست آمده استشناخت کافی در رابطه با داده ،است 

که تعدادی از این جداول  باشدیم IVRتمامی رفتار کاربران  و شخص تماس گیرنده از ابتدای ورود تا انتهای مکالمه به غیر از رفتار در 

جدول برای تحلیل مورد استفاده  3گیرد و تنها باشد مورد استفاده قرار نمیست آوردن اطالعاتی که مورد نیاز میمورد استفاده برای بد

. این سه جدول شامل اطالعاتی نظیر زمان شروع تماس، زمان پایان تماس، هستندبا هم در ارتباط  این سه جداول نیز کهباشد می



 

تماس از نوع  نمایدیمان پایان صحبت با کاربر مرکز تماس، نام کاربر ، فیلدی که مشخص زمان شروع صحبت با کاربر مرکز تماس، زم

پایگاه داده دیگر شامل اطالعات  .باشدیمورودی یا خروجی ، شماره شخص تماس گیرنده نام صفی که شخص به آن وارد شده است 

IVR خص تماس گیرنده، شماره شناسایی مشتری ، زمان وارد . این پایگاه داده یک جدول اصلی دارد که شامل شماره تلفن شاست

به صورت کلید  نمایدیمرا نگه داری  یدهاکلنمودن کلید ، شماره کلید که این شماره کلید با جدول دیگری که اطالعات مربوط به 

ید خارجی با یک جدول دیگر که این فیلد نیز به صورت کل نمایدیمو فیلدی که شماره سازمان را مشخص  باشدیمخارجی در ارتباط 

 .باشدیمدر ارتباط  نمایدیمکه نام سازمان و مشخصات سازمان را نگه داری 

ها استفاده نشده است، به طور مثال زمان شروع تماس) ورود به سیستم( و زمان پایان تماس) زمان های موجود تمامی دادهبین داده از

نماید تماس از نوع ورودی است نه نوع خروجی، برای مشغولی خطوط انتخاب همچنین متغیری که مشخص می سیستم( و خروج از

ای شده است ،همچنین برای سنجش کارایی کاربران مرکز تماس، زمان شروع مکالمه کاربران با مشتریان و زمان پایان مکالمه و داده

 است. نماید انتخاب شدهکه نام کاربر پاسخگو را مشخص می

یکه تماس به صندوق  ها حذف گردیده است به طور مثال زمانتعدادی از رکوردها در تحلیل بی فایده بوده است که از مجموع داده

گردد)نام صندوق صوتی مانند نام یک کاربر پاسخگو ذخیره یابد مانند یک کاربر پاسخگو در پایگاه داده ذخیره میصوتی انتقال می

 کاربران مرکز تماس سودی ندارد و حذف گردیده است. ها برای سنجش کیفیت کاروع دادهگردد( که این نمی

به طور مثال متغیر میانگین مدت زمان پاسخگویی مشتریان اضافه شده است که این متغیر از کاهش  .متغیرهایی نیز ساخته شده است

تری خاص بدست آورده شده است یا متغیری به عنوان تعداد زمان پایان مکالمه یک کاربر با زمان شروع صحبت یک کاربر با یک مش

تماس پاسخ داده شده هر کاربر ساخته شده است، یا بیشترین تعداد خطوط ورودی را در یک دقیقه از روی پارامترهای زمان شروع 

 تماس) ورود به سیستم( و زمان پایان تماس) زمان خروج از سیستم( تهیه شده است.

حجم باالی اطالعات در پایگاه داده اول و مشکالتی که در صورت داده کاوی روی این پایگاه داده از جمله  یلدل بهآخر سر نیز  در

های  ریئکوگیری برخورد نمودیم تمامی اطالعات مورد نیاز از سه جدول به صورت ش استفاده زیاد از حافظه ، پردازشگر و کندی گزار

 ذخیره شده است. اییکپارچههای شبانه در یک دیتابیس  JOB صورت متفاوتی استخراج شده است و به

 

 یافته ها .6

با استفاده از خوشه بندی، تحلیل خطوط ورودی و معیارهای کیفیت  IVRیافته های این تحقیق را می توان در سه بخش تحلیل 

 سرویس کاربر خالصه نمود که در ذیل هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است.

 اده از خوشه بندیاستف با IVRتحلیل . 1,6

پشتیبانی محصوالت فروخته شده از طریق مرکز تماس این شرکت  .فروخته است بانک 1مورد مطالعه، محصول خود را به PSPشرکت 

که در این تحقیق   باشدیمقابل پاسخ  ،از طریق پاسخگوی خودکار هاتماسکه ذکر شد تعدادی از  طورهمان، گیردیمصورت 

 تعدادK-Means ،Kohonen،Tow Stepمشاهده مینمائید با استفاده از خوشه بندی و روش های 4و2،3 یهاشکلر که د طورهمان

. نکته جالب توجه شناسایی شده است اندنمودهمورد نظر را دریافت  که وارد و سرویس یدهاییکلاساس ر مختلف ب یها یهاتماس

این . نشان داده شده است 1و 6، 5 که در شکل های  نتایج مشابهی را نشان دادنداستفاده شده  هاییتمالگورتمامی این است که 

. از باشدینمبه طور صحیح طراحی نشده است و نحوه قرار گرفتن کلیدها به طور صحیح  IVRکه سناریوی  باشندیمبیانگر آن  هاشکل

، این مشکل بیانگر آن است که تعداد مشتری بیشتری باشدیم 2بیشتر از کلید  3کلید  یهاتماستعداد  هابرای کل  دیدگاه کلی،

بردن سطح رضایتمندی مشتریان باید جای این دو کلید  نیاز به استفاده از این سرویس را دارند و برای بهبود کیفیت مرکز تماس و باال

تای آن مدت زمان دریافت سرویس نیز کاهش یابد و در راس نمایدیمسپری  IVRبا هم تعویض گردد تا  مدت زمانی که مشتری در 



 

همچنین مدت زمان اشغالی خطوط نیز کاهش خواهد یافت که در راستای آن مشتری سریعتر به مرکز تماس اتصال پیدا نماید،کاهش 

 خواهد کرد.

 
 (K-Meansبا استفاده از خوشه بندی) IVR: مدل 2شکل 

 
 (Kohonenبا استفاده از خوشه بندی) IVR: مدل 3شکل 

 
 (Tow Stepبا استفاده از خوشه بندی) IVR: مدل 4شکل 

 
 (K-Meansبا استفاده از خوشه بندی) IVR: نمودار تحلیل 5شکل 



 

 
 (Kohonenبا استفاده از خوشه بندی) IVR: نمودار تحلیل 6شکل 

 
 (Tow Stepبا استفاده از خوشه بندی) IVR: نمودار تحلیل 1شکل 

 بانکتوسط دریافت شده( هاییسسرو)تعداد  شده تعداد کلید های وارد ، 1و  6، 5 یهاشکل طبق از دیدگاه جزئی، همچنین

راه کاری دیگری که در این مورد  .وارد شده است 1بیشتر از کلید 3تعداد کلید  5 بانکبه طور مثال برای  نیستندمتفاوت مشابه  یها

برای هر  شودیمآن شناسایی  بانکو نوع  نمایدیماس ارتباط برقرار یکه مشتری با مرکز تمنپیشنهاد داد این است که زما توانیم

 1 بانکچون به طور مثال  .گرددمتفاوتی که دریافت نموده است طراحی  هاییسسرواساس تعداد ر ب بانکمخصوص آن  IVR، بانک

به  داده شود.ر قرا 1 بانک IVR را در طراحی منو 2دارد ابتدا سرویس  1رویس نسبت به س 2سرویس درخواست های بیشتری روی 

 قرار داده شود. 2 بانک IVRبا اولویت باالتری در طراحی   1سرویس  و لذااست ر خیلی باالت 2 بانکبرای  1طور مشابه اولویت سرویس 

  تحلیل خطوط ورودی. 2,6

خط به صورت آنالوگ  2و  )دیجیتال(E1خط ورودی  31باشد که خط می 32تعداد خطوط ورودی مرکز تماس مورد مطالعه شامل

خط  31باشد و کاربرد زیادی ندارد، بنابراین ما تمرکز خود را روی های مجزا از مرکز تماس اصلی میخط آنالوگ شماره 2باشد)می

 ایم(.گذاشته

 
 سری زمانیز مدل خطوط ورودی با استفاده ا :8شکل 



 

 
 ای: نمودار بیشترین مشغولی خطوط به صورت دقیقه1شکل 

ا استفاده از اطالعاتی که در مراحل قبل بدست آمده است مانند بیشترین اشغالی تعداد خطوط در یک دقیقه و با استفاده از سری ب

باشد که این ظهر تمامی خطوط مشغول می 12صبح الی  11های نتیجه گیری شده است که طی ساعت 1طبق شکل (،8شکل (زمانی

برای مشتری پخش  الغاشر تعداد مشتریان بیشتر از ظرفیت تعداد خطوط ورودی باشد بوق طول این مدت اگ دهد درامر نشان می

 E1باشد و چون شماره موجود ها نیاز به افزایش خط میگردد که  برای برقراری ارتباط هرچه بهتر با مشتریان و رضایتمندی آنمی

 د.باشمی E1خط دیگر به صورت 31مجبور به افزایش باشد و این شماره در تمامی شهرها به مشتریان اعالم شده است می

 معیارهای کیفیت سرویس یک کاربر .7

ایم که معیارهای مورد بررسی شامل میانگین مدت زمان شکل زیر با استفاده از تحلیل آماری به کیفیت پاسخگویی کاربران پرداخته در

 دهد که کاربر  میانگین مدت زمان پاسخاشد شکل زیر نشان میبهای پاسخ داده شده هر کاربر میمکالمه یک کاربر و تعداد تماس

باشد که این نشان باشد و همچنین تعداد تماس پاسخ داده شده او از سایر کاربران کمتر میاز تمامی کاربران باالتر می User 21گوئی 

آموزش دارد و با بررسی که انجام گردید مشخص باشد و نیاز به تر میدهد که این کاربر نسبت به سایر کاربران مرکز تماس ضعیفمی

باشد زمان ورود کاربران بهتر می مشتریان بانک هاشد این کاربر تازه وارد مجموعه شده است و برای بهبود مرکز تماس و رضایتمندی 

 ردد و کاربر را در زمان پاسخزمان وارد مکالمه کاربر گهایی در رابطه با سیستم داده شود یا مسئول مرکز تماس همبه مجموعه آموزش

 گوئی راهنمائی نماید.

 
 : مدل سنجش کیفیت سرویس کاربران مرکز تماس11شکل 



 

 
 : نمودار سنجش کیفیت سرویس کاربران مرکز تماس بر اساس میانگین مدت زمان پاسخگویی و تعداد تماس پاسخ داده شده هر کاربر11شکل 

یکه مصورت گرفته هنگا هاییبررساست، طبق  کاربران بر اساس روزهای مختلف میتما زیر میانگین مدت زمان مکالمه شکل

 .باشدیمبیانگر بروز مشکلی در سیستم  رودیمباال در یک روز  میانگین مدت زمان مکالمه 

 
: میانگین مدت زمان مکالمه کاربران به تفکیک روز در یک ماه11شکل   

 نتیجه گیری و پیشنهاد .8

بهبود کیفیت مرکز تماس و بهبود ارتباط با مشتری با استفاده از  تلفیقی از روش های داده کاوی پرداخته شد. در این در این مقاله به 

جهت، روش های خوشه بندی مختلف و همینطور سری زمانی مورد استفاده قرار گرفت. با  مدل سازی که در این تحقیق صورت 

یفیت و بهبود مرکز تماس داشت. خالصه نتایجی که در این تحقیق بدست آمد گرفت می توان تحلیل بهتر و دقیق تری  روی ک

 عبارتست از:

1- IVR  به ی و کلی بررسی گردید. نتایج بدست آمده حاوی آن است که سناریو جزئبا استفاده از خوشه بندی، از دو دیدگاه

 ی طراحی نشده است.درست

نتایج بدست آمده حاکی آن است که تعداد خطوط ورودی کافی رودی با استفاده از سری زمانی بررسی گردید. وخطوط  -2

 باشد و اگر معیار رضایت مشتریان مالک است افزایش تعداد خطوط ورودی اجتناب ناپذیر است.ینم

کیفیت کاری کاربران از جمله میانگین مدت مکالمه، تعداد تماس پاسخ داده شده کاربران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و  -3

یت و کیفیت کاری هر کاربر مشخص گردید. در این تحلیل مشخص شد کدام یک از کاربران سازمان به وظایف خود وضع

  ،عمکلرد صحیحی ندارند.درست عمل می کنند و کدام 

مختلف خوشه بندی بررسی گردید، هر سه روش نتایج مشابهی را بیان نمودند همچنین در تحلیل تعداد  یهاروش، IVRدر تحلیل 

و نتایج بدست آمده  شده استدادها برای چندین روز متوالی و چند ماه آزمایش ،معیارهای کیفیت سرویس یک کاربر و طوط ورودیخ

 . باشدیممختلف یکسان  یهاحالتدر 



 

جهی بهبود به کارگیری نتایج تحقیق فوق در بخش های مختلف می تواند کارآیی مرکز تماس سازمان مورد مطالعه را به اندازه قابل تو

 دهد و در نهایت باعث بهبود رضایت مشتریان گردد.
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