
Hiệu quả từ đầu tư công cụ quản lý

Hiệu quả công việc

Bạn vẫn dùng email cho việc hỗ trợ? Làm việc kém hiệu 
quả? Chúng tôi có thể giúp bạn.

Nhiều khả năng bạn đang lãng phí thời gian của mình.
Biểu đồ bên dưới sẽ cho bạn cái nhìn chi tiết hơn.

Ngừng hỗ trợ qua email

Vấn đề lớn nhất của việc hỗ trợ qua email là 

việc trao đổi qua lại để thu thập đủ thông tin 

cần thiết.

Bạn sẽ không thể cải thiện nếu bạn không

biết chính xác khả năng của nhóm. Email

không cung cấp cho bạn một bảng điều

khiển có thể hiển thị toàn bộ mọi việc

đang diễn ra.

65% không thể lập báo

cáo về hiệu suất của đội

hỗ trợ

70% bị ảnh hưởng

bởi hiệu ứng ping-

pong
Với công cụ hỗ trợ, bạn có thể thu thập đầy đủ

thông tin cần thiết ngay từ ban đầu.

Sử dụng thời gian đó vào việc thú vị hơn: chơi

một ván ping-pong thật sự.

Thu thập đủ thông tin

ngay từ đầu

Muốn cho sếp bạn thấy giá trị của đội IT?

Đầu tư vào công cụ hỗ trợ đồng nghĩa với

việc quản lý hiệu suất và tiến độ.

Đo lường hiệu suất và

dự đoán sự cố

Khi mà tất cả các yêu cầu đều dồn vào cùng một

hộp thư, việc các nhân viên bị trùng lặp công việc

xảy ra rất thường xuyên.

65%bị trùng lặp công

việc trong hộp thư

Tự động phân công với hệ thống thông minh và

đảm bảo việc trùng lặp sẽ không xảy ra.

Phân công hiệu

quả hơn
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Khó khăn Giải pháp

“Một giải pháp thông minh đi kèm với sự huấn luyện hỗ trợ từ chúng tôi là sự lựa chọn

tốt nhất cho các nhà quản lý. Điều đó sẽ tăng sự kết nối với khách hàng nhanh gọn

hơn.”

John Custy, Quản lý Tư vấn của Tập đoàn JPC

36%
Sự hài lòng khách hàng

18%
Hiệu quả thoả thuận cấp độ dịch vụ

23%

Rick Wacey Spotify

”Trong mỗi tổ chức hay doanh

nghiệp, IT có thể phân chia cấp

độ quản lý khác nhau cho từng

nhân viên. Đầu tư  Service

Desk vào hỗ trợ email sẽ tăng

hiệu suất hơn nhiều lần.”

Alex Stillings Twitter

”Tại Twitter, việc hỗ trợ qua email thật sự

không hiệu quả cho công việc. Áp dụng

Service Desk mang lại hiệu quả khác biệt,

từ 95% giảm còn 15% việc hỗ trợ email. Nó

thât sự nâng cao hiệu quả công việc của

nhóm chúng tôi.”

Liên hệ: 083 9954 888     www.candylio.com


