
מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

מערכת GLASSIX הינה פלטפורמת שירות דיגיטלית רב-ערוצית המאפשרת 
לארגון לנהל קשר ישיר מול לקוחותיו בכל הערוצים המועדפים עליהם, ולספק 

חווית שירות חדשנית, מהירה ואפקטיבית. 

מסוגה  המתקדמת  רב-ערוצית"  כ"מרכזיה  בישראל  פותחה   GLASSIX
שבאמצעותה יכולים נציגי שירות ומכירות לטפל במספר לקוחות בו-זמנית, 
לעבור מערוץ לערוץ תוך כדי ההתקשרות בהתאם לצורך וכן להעביר ללקוח, 
תוך כדי ההתקשרות, סרטונים ותוצרי הסבר והדרכה, טפסים דיגיטלים עם יכולת 

חתימה דיגיטלית מהסמארטפון, צילומי מסך, תמונות ועוד.

קשר ישיר עם הלקוחות בכל הערוצים: ווטסאפ, מסנג'ר, צ'ט 
באתר, פייסבוק, אינסטגרם, מיילים, מיסרונים, טלפון ועוד - 

באמצעות ממשק משתמש אחוד!

של  שהטכנולוגיה  למסקנה  "הגענו 
והתמיכה  היישום  בשילוב   GLASSIX
יספקו את המענה היעיל  קונסיסט  של 
לאחר  קצר  זמן  ביותר...ואכן,  והמקצועי 
הטמעת המערכת חל שיפור משמעותי 
לנציגים  שלוקח  הזמן  ובקיצור  בשירות 
במוקד לפתור קריאות. זאת, במידה רבה 
להעביר   GLASSIX של  ליכולת  תודות 
תוך  הדרכה  ותוצרי  סרטונים  ללקוחות 

כדי ההתקשרות. "

 )ארנון ספיר, 
מנהל התפעול בחברת '019 מובייל' (

 מערכת תקשורת רב-ערוצית
למוקדי שירות ומכירות

 מערכת תקשורת רב-ערוצית
למוקדי שירות ומכירות
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)Omni-Channel( תקשורת רב-ערוצית
תקשורת רב-ערוצית מתבצעת באופן סימולטני במגוון ערוצי תקשורת מקוונים. אם בעבר התקשורת 

בין הארגון ללקוחותיו התבצעה באחת משתי דרכים - בטלפון או באופן פיזי כאשר הלקוח נדרש להגיע 
לארגון, הרי שכיום, מערכת GLASSIX מאפשרת תקשורת ישירה ומיידית בין נציג של חברה ללקוח 

 החברה באמצעות כמה וכמה ערוצים:
מיסרוני ווטסאפ / אימייל / מיסרוני SMS / צ'ט חי באתר האינטרנט / פייסבוק מסנג'ר / 

טפסים דיגיטלים אינטראקטיבים/ אינסטגרם / שיחת טלפון / ועוד.

GLASSIX מספקת מערכת אחודה דרכה יכולים נציגי השירות, המכירה והתמיכה הטכנית של ארגונים 
לנהל תקשורת אינטראקטיבית בכל דרך הנוחה והמתאימה ללקוח באותו זמן. המערכת מאפשרת יצירת 

תקשורת דו-כיוונית ומאפשרת הן ללקוח והן לארגון ליזום התקשרות באמצעות כל אחד מהערוצים.

GLASSIX מאפשרת להשיג מספר מטרות עסקיות חיוניות: 
חיזוק הקשר בין הלקוח למותג על-ידי שיפור חווית הלקוח: במקום לגרום ללקוח להמתין על הקו כדי לדבר עם 	 

נציג שירות, GLASSIX מאפשרת ללקוח ליצור קשר מיידי עם נציג החברה באמצעות כל אחד מהערוצים. כמו כן,  
בניגוד לשיחת טלפון, שבה נציג מוקד יכול לנהל תקשורת רק עם לקוח אחד בכל זמן נתון,  הרי שבערוצי תקשורת  

כגון צ'ט מסנג'ר, מיסרונים, צ'ט באתר ועוד, נציג החברה  יכול בקלות לבצע מספר אינטראקציות בו-זמנית עם  
מספר לקוחות. כך יכולים ארגונים לצמצם משמעותית, ואף לבטל לחלוטין, את זמני ההמתנה של לקוחות כאשר אלו  

מבקשים ליצור קשר עם נציג שירות או מכירות.

צמצום עלויות כוח-אדם: GLASSIX משפרת באופן ניכר את  היכולת של נציגי השירות לסייע ללקוח בפתרון 	 
בעיות. דוגמא אחת היא העברת אמצעי המחשה או הסברה כגון תמונות, סרטוני וידאו, מדריכים וכו' בין הנציג 

ללקוח,  שבאמצעותם יכול אותו לקוח להגיע לפתור בעיה או תקלה באופן עצמאי. כמו כן, מכיוון שהתקשורת הרב-
ערוצית של GLASSIX מאפשרת ניהול שיחות רבות בו-זמנית, ארגונים יכולים להעניק שירות ללקוחות רבים יותר  

מבלי להגדיל את מספר הנציגים.  כך GLASSIX משפרת את חווית הלקוח, מצמצת את זמני ההמתנה, וכל זאת 
מבלי להגדיל הוצאות כח-אדם.

עם GLASSIX, נציג שירות ומכירות יחיד יכול לנהל מספר אינטראקציות בו-זמנית עם 
כמה וכמה לקוחות ולעבור מערוץ לערוץ עם כל לקוח לפי הצורך. כך מסוגל הארגון 

להעניק שירות מהיר ויעיל ליותר לקוחות מבלי להגדיל את הוצאות כח האדם.

ממשק משתמש אחוד לכל השיחות והאינטראקציות!
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GLASSIX תכונות ויתרונות בולטים של
המערכת מאפשרת לנציג החברה המשוחח עם לקוח באחד הערוצים לעבור, תוך כדי האינטרקאציה, 	 

לערוץ אחר. לדוגמא: לקוח שהתחיל שיחה עם נציג חברה באמצעות הצ'אט באתר, יכול, תוך כדי השיחה, 
לעבור לשיחה בנייד או במייל, משם למיסרוני ווטסאפ וכד'.

GLASSIX מאפשרת להסיט את השיחות מתוך מרכזיית הארגון לשיחות צ'אט אל הטלפון הנייד של הלקוח 	 
ובכך להפחית את העומס על מוקד השירות.

המערכת מאפשרת צילום והעברת תמונות 	 
סטילס בין הלקוח לנציג החברה; לדוגמא - לקוח 

שנתקל בבעיה בתפעול מוצר חשמלי, יכול 
לשלוח, תוך כדי השיחה, תמונה לנציג המטפל 

כדי להסביר את הבעיה, והנציג מצדו יכול 
לשלוח תמונה עם הסבר לטיפול בבעיה.

בנוסף להעברת תמונות סטילס, המערכת 	 
מאפשרת העברת וידאו בזמן אמת בין הנציג 

ללקוח ובחזרה ממנו.

GLASSIX כוללת ממשק ידידותי לניהול תסריטי 	 
שיחה וידע, כולל שליחת סרטוני הדרכה ללקוח.

המערכת תומכת בשליחה של מסמכים 	 
דיגיטליים לטלפון הנייד של הלקוח עם יכולת חתימה דיגיטלית על-גבי מסך הטלפון.

ניתן לקיים שיחת ועידה דיגיטלית בין מספר משתתפים, כמו למשל להוסיף לשיחה, בזמן אמת, נציג תמיכה 	 
בכיר או טכנאי הנמצא בשטח.

 	.CTI-ו CRM פתוח המאפשר אינטגרציה קלה עם מערכות API מספקת GLASSIX

ניהול תקשרות רב-ערוצית באמצעות GLASSIX אינו מצריך התקנת שרתים מצד הארגון או התקנת 	 
אפליקציה מצד הלקוח. 

 GLASSIX מאפשרת שליחה של טפסים דיגיטלים
ללקוח עם חתימה דיגיטלית על-גבי מסך הסמארטפון

העברת אמצעי המחשת מידע והסבר תוך כדי ההתקשרות

GLASSIX מאפשרת העברה של תמונות וסרטוני הדרכה בין הנציגים ללקוחות. כך יכולים לקוחות אשר, למשל, 
נתקלים בבעיה טכנית כלשהי, להעביר תמונה של התקלה לנציג, אשר מצדו יכול להעביר אמצעי המחשה - תמונות, 

מדריכי התקנה, סרטוני וידאו וכו',  המאפשרים ללקוחות לפתור בעיות במהירות בעצמם מבלי להמתין לטכנאי. 
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למה קונסיסט?

ממשק הניהול - מעקב וניטור אחר כל הפעילות

קונסיסט הנה חברת הייטק/טכנולוגיית מידע בינלאומית מובילה ועתירת ניסיון, המספקת פתרונות, מוצרים 	 
ושירותים ליותר מ-700 לקוחות בישראל, בינהם ארגונים מהמובילים במשק בכל התחומים: בנקים וחברות 

פיננסיות, רשתות שיווק מובילות, חברות אנרגיה מובילות, חברות ביטוח, המרכזים הרפואיים הגדולים, מוסדות 
אקדמים, ארגונים מובילים בתחום התחבורה, חברות מזון ומשקאות מובילות ועוד. 

לקונסיסט תחומי עיסוק רבים הכוללים שיווק והטמעה של מערכות מחשוב, פיתוח ואינטגרציה של תוכנות, 	 
פיתוח ותחזוקה של תשתיות מחשוב ועוד. לקונסיסט עשרות שנות ניסיון בהטמעה ותחזוקה של מערכות 

ופתרונות מחשוב.

 קונסיסט מפעילה צוות של עשרות מיישמים, מפתחים ואנשי תמיכה טכנית המספקים שירות, תמיכה, אפיון	 
ובניית יישומים מגוונים ורבים ללקוחותיה. לחברה מוקד תמיכה ושירות המופעל על-ידי מומחי תמיכה טכנית 

המספקים שירות ללקוחות המערכת.

קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט הבינלאומית, שלה יותר מ-1000 עובדים ברחבי העולם ומשרדים ומרכזי 	 
פיתוח בגרמניה, ספרד, ארה"ב, ארגנטינה ובישראל. בישראל לחברה יש ארבעה משרדים ומרכזי פיתוח - 

בפתח-תקוה, אשדוד, לוד ויקנעם והיא מעסיקה כ-370 עובדים.

ממשק הניהול של המערכת מאפשר למנהלי המוקד לעקוב ולנטר את כל 
הפעילות בזמן אמת ובראייה לאחור על-מנת לייעל את פעילות המוקד.


