کاربرد چت آنالین در وبسایت چیست؟
چــت آنالیــن ،نوعــی پشــتیبانی آنالیــن شــرکتها از مشــتریان اســت کــه در ســالهای
اخیــر ،طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت .بزرگتریــن و موفقتریــن شــرکتهای
دنیــا ،بــا اســتفاده مناســب از ایــن سیســتم ،بــه نتایــج مطلوبــی رســیدهاند و کاربــرد آن،
روزبـهروز در حــال گســترش اســت .ایــن سیســتم ،بــه ســؤاالت مشــتریان در اســرع وقــت
پاســخ میدهــد و باعــث جلــب اعتمــاد آنهــا میشــود .امــا مزایــای ایــن سیســتم ،بــه
ایــن دو مــورد ختــم نمیشــود و بســیار گســتردهتر اســت.
اســتفاده از چــت آنالیــن ،اســتراتژیهای خاصــی را میطلبــد تــا بتوانــد نتیجــه مطلوبــی
بگیــرد .بــه دلیــل اهمیــت و پیچیدگیهــای ایــن موضــوع ،در ایــن مقالــه قصــد داریــم
شــما را بــا هــر آنچــه کــه بایــد دربــاره سیســتم چــت آنالیــن بدانیــد ،آشــنا کنیــم .بــا
مــا همــراه باشــید.

چــرا بایــد در ســایت خــود ســرویس چــت آنالیــن طراحی
کنیم ؟

پشــتیبانی یــا چــت آنالیــن چیســت؟ پشــتیانی یــا چــت آنالیــن ،محیطــی امــن بــرای
ارتبــاط بیــن مدیــران و بازدیدکننــدگان ســایتها اســت کــه بــدون نیــاز بــه نرمافــزاری
خــاص از طــرف کاربــر ،قابــل دسترســی میباشــد .از طریــق ایــن ســامانه ،مدیــران
میتواننــد بــا تعــداد نامحــدود کاربــران بــه صــورت همزمــان گفتگــو کننــد .ســامانه
پشــتیبانی آنالیــن ،محدودیــت زمانــی و مکانــی نــدارد .بنابرایــن ،کاربــران میتواننــد
در هــر زمــان و مکانــی کــه هســتند بــه اینترنــت متصــل شــوند و هرگونــه ســؤال یــا
درخواســت خــود را بــه صــورت آنالیــن ،مطــرح و پاســخ خــود را بــه ســرعت دریافــت
کننــد .پشــتیبانی یــا چــت آنالیــن از مهمتریــن و پرکاربردتریــن محصــوالت شــرکتهای

اینترنتــی اســت و یــک شــیوه مــدرن محســوب میشــود.
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ـتری قطعــی صحبــت نمیکنیــد ،بلکــه ممکــن اســت
هنــگام چــت آنالیــن ،شــما بــا مشـ ِ
بازدیدکننــده ،یــک مشــتری احتمالــی باشــد .مشــتریان احتمالــی ،ممکــن اســت ســؤاالت
زیــادی دربــاره محصــوالت داشــته باشــند و چنانچــه پاســخ قانعکننــده دریافــت کننــد،
احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه تبدیــل بــه یــک مشــتری ثابــت شــوند .بنابرایــن،
نحــوه چــت آنالیــن و مدیریــت هوشــمندانه آن ،از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
واقعیــت بســیار مهمــی کــه وجــود دارد ،ایــن اســت کــه اگــر چــت آنالیــن ،بــه صــورت
هوشــمندانه مدیریــت شــود ،باعــث اعتمــاد بیشــتر کاربــران و افزایش پرســتیژ کاری شــما
میشــود .ایــن موضــوع ،زمینــه را فراهــم میکنــد تــا کاربــران بــرای تهیــه محصــوالت
شــما ،دوبــاره مراجعــه کننــد و آن را بــه دوســتان و آشــنایان خــود معرفــی کننــد و ایــن
درســت همــان چیــزی اســت کــه شــما بــه دنبالــش هســتید.
کارمنــدان مخصــوص چــت آنالیــن ،بایــد ایــن توانایــی را داشــته باشــند کــه از عالئــم،
کلمــات و عبــارات مناســب اســتفاده کننــد و بــا رفتــار خــود ،مشــتری را تحتتأثیــر
قــرار دهنــد.
چــت آنالیــن ،در ســالهای اخیــر طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت و شــرکتهای
بزرگــی کــه همیشــه بــه دنبــال شــیوههای جدیــد و اســتراتژیک هســتند ،ایــن ســامانه
را در طراحــی وبســایت خــود ،اســتفاده میکننــد .اکنــون ایــن ســؤال مطــرح میشــود
کــه چــرا چــت آنالیــن تــا ایــن انــدازه اهمیــت پیــدا کــرده اســت؟ در ادامــه ،ایــن ســؤال
را بــه طــور کامــل ،پاســخ میدهیــم.
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چرا چت آنالین اهمیت زیادی پیدا کرده است؟

همانطــور کــه میدانیــد ،شــیوههای بســیاری بــرای تبلیــغ و معرفــی کاال و خدمــاتِ ارائــه
شــده ،از طریــق اینترنــت وجــود دارد .مثـ ً
ا میتــوان از کاتالــوگ ،تصویــر ،متــن و ویدئــو
اســتفاده کــرد .امــا ،بازدیدکننــدگان زیــادی وجــود دارنــد کــه بــا دیــدن ایــن توضیحــات،

هنــوز هــم بــه وبســایت مــورد نظــر اعتمــاد نمیکننــد و خریــدی انجــام نمیدهنــد.
بعضــی دیگــر نیــز تصــور میکننــد کــه ایــن توضیحــات ،بــرای قانــع کــردن آنهــا کافــی
نبــوده اســت ،بنابرایــن از خریــد منصــرف میشــوند .حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه
در اینگونــه مــوارد ،بهتریــن شــیوه بــرای متقاعــد کــردن کاربــران کــدام اســت؟ چگونــه
ی خــود کــرد؟ شــاید پاس ـخهای
میتــوان ایــن مشــتریان را تبدیــل بــه مشــتریان دائم ـ 
مختلفــی بــه ذهنتــان بیایــد ،امــا بهتریــن و جدیدتریــن شــیوه ،پشــتیبانی یــا چــت
آنالیــن اســت .زیــرا:
•

شــما کاربــران را بــه صــورت آنالیــن ،درگیــر ســایت خــود میکنیــد و بهتــر

میتوانیــد محصــوالت خــود را معرفــی کنیــد.
•

کاربران ،میتوانند تمام سؤاالت خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

•

اعتماد کاربران به محصول موردنظر افزایش مییابد.

•

بــا مشــاوره مناســب ،میتوانیــد آنهــا را ترغیــب کنیــد تــا محصــوالت شــما را

خریــداری کننــد.
•

شــهرت و اعتبــار ســایت شــما افزایــش مییابــد ،بنابرایــن آنهــا راحتتــر بــه

ســایت شــما اعتمــاد خواهنــد کــرد.
آمارهــای بــه دســت آمــده دربــاره اســتفاده از چــت آنالیــن در ســایتها ،بســیار
غافلگیرکننــده اســت .قبــل از پرداختــن بــه مزایــای سیســتم چــت آنالیــن ،قصــد داریــم
بــه مهمتریــن آمارهــای مربــوط بــه آن اشــاره کنیــم.
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آمارهای مهم سیستم چت آنالین در وبسایتها

در ســالهای اخیــر ،بــا افزایــش میــزان اســتفاده از سیســتم چــت آنالیــن بــرای

پشــتیبانی مشــتریان ،مطالعــات زیــادی نیــز دربــاره میــزان تأثیــر آن بــر روی مشــتریان،
میــزان اســتفادهکنندگان و میــزان رضایــت مشــتریان انجــام گرفتــه اســت .نتایــج ایــن
مطالعــات بســیار جالــب اســت.
مطالعــات ،نشــان داده اســت کــه امکانــات چــت آنالیــن در وبســایت شــرکتها در ســال
 ،2017بــه میــزان  8.3درصــد افزایــش داشــته اســت .امــا ،کســبوکارهای کوچــک
بــه انــدازه شــرکتهای بــزرگ ،قــادر بــه اســتفاده از امکانــات پیشــرفته ایــن ســرویس
نبودهانــد.
چــت آنالیــن ،تنهــا یــک روش جایگزیــن مناســب بــرای شــیوههای ســنتی نیســت.
در واقــع ،آمــار نشــان میدهــد کــه  63درصــد مشــتریان در یــک نظرســنجی اعــام
کردهانــد کــه چــت آنالیــن ،احتمــال بازدیــد مجــدد آنهــا را از ســایت ،افزایــش میدهــد.
از نظــر مشــتریان 73 ،درصــد آنهــا میتواننــد پاســخهای خــود را از طریــق چــت
م راضــی هســتند.
آنالیــن دریافــت کننــد ،بنابرایــن از ایــن سیســت 
 44درصــد از مشــتریان اعــام کردهانــد کــه داشــتن سیســتم پشــتیبانی آنالیــن در
حیــن خریــد ،از مهمتریــن مزیــت شــرکتها بــه شــمار مــیرود.
آمارهــا نشــان میدهــد کــه چــت آنالیــن ،باعــث صرفهجویــی در زمــان میشــود.
میانگیــن کلــی دریافــت پاســخ از طریــق چــت آنالیــن 42 ،ثانیــه گــزارش شــده اســت و

 79درصــد مشــتریان دقیقــاً بــه همیــن دلیــل آن را ترجیــح میدهنــد.
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یــک آمــار بســیار جالــب دیگــر وجــود دارد کــه  77درصــد مشــتریان ،در صورتــی کــه
متوجــه شــوند شــرکت ،مجهــز بــه سیســتم پشــتیبانی آنالیــن نیســت ،از آن خریــد
نمیکننــد.
یــک مطالعــه نشــان داده اســت کــه شــرکت معــروف  ،Virgin Airlinesبــا اســتفاده
از سیســتم چــت آنالیــن ،توانســت میانگیــن ارزش سفارشــات خــود را بــاال ببــرد .ایــن
شــرکت ،بــا اســتفاده از ســرویس چــت آنالیــن ،محصــوالت دیگــری را معرفــی کــرد و
میانگیــن فــروش خــود را  15درصــد افزایــش داد.
ســرویس چــت آنالیــن مشــتری 17 ،تــا  30درصــد ارزانتــر از تمــاس تلفنــی اســت.
بــه ایــن دلیــل 57 ،درصــد کاربــران در صورتــی کــه نتواننــد بــه ســرعت پاســخ خــود را
دریافــت کننــد ،از خریــد منصــرف میشــوند 44 .درصــد از کاربــران در حالــی کــه در
ـن انجــام شــده ،امتیــاز میدهنــد.
حیــن فراینــد خریــد هســتند ،بــه نــوع مکالمــه آنالیـ ِ

بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ،میــزان رضایــت مشــتریان از ایمیــل  61درصــد ،از
تمــاس تلفنــی  44درصــد و از ســرویس پشــتیبانی آنالیــن  73درصــد میباشــد .بــا ایــن
ارقــام ،میتــوان پیبــرد کــه نــگاه مشــتریان بــه پشــتیبانی آنالیــن ،چگونــه اســت.
در  5ســال اخیــر ،تعــداد خریــداران آنالیــن فروشــگاههای اینترنتــی کــه از سیســتم
چــت آنالیــن اســتفاده میکننــد ،از  38درصــد بــه  58درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بنابرایــن همــه ســاله بــه تعــداد شــرکتهایی کــه از ایــن سیســتم اســتفاده میکننــد،
اضافــه میشــود.
ایــن آمارهــا ،نشــان میدهــد کــه اگــر شــما میخواهیــد شــرکتی را تأســیس کنیــد

کــه بتوانــد بــا ســایر شــرکتها رقابــت کنــد و عملکــرد خوبــی داشــته باشــد ،حتم ـاً از
سیســتم چــت آنالیــن اســتفاده کنیــد.
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مزایای چت آنالین در طراحی سایت چیست؟

شــما بــا خوانــدن مــوارد زیــر متوجــه خواهیــد شــد کــه چــرا وبســایت شــما بــه قابلیــت
چــت آنالیــن نیــاز دارد:

 -1نرخ تبدیل سایت را افزایش میدهد

چــت آنالیــن ،مناســب تجارتهــای آنالیــن اســت .تقریبـاً تمــام افــراد ،ارتبــاط مســتقیم
را دوســت دارنــد و آن را بــه ارتبــاط غیرمســتقیم ترجیــح میدهنــد .مطالعــات نشــان
میدهــد کــه  77درصــد افــراد ،بــا اســتفاده از چــت ،راحتتــر میتواننــد محصــول
دلخــواه خــود را انتخــاب کننــد .بنابرایــن ،چــت آنالیــن بــه افزایــش نــرخ تبدیــل ســایت
کمــک میکنــد.

 -2هزینههای جانبی را کاهش میدهد

در ایــن شــیوه ،شــما بــرای برقــراری ارتبــاط بــا چنــد مراجعــه کننده ،نیــاز به چنــد مرکز
تمــاس مجهــز نداریــد .نیــاز شــما بــه اســتخدام نیــرو بــرای پاســخ بــه تمــاس مشــتریان،
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کاهــش مییابــد و کارمنــدان میتواننــد بــه طــور همزمــان ،بــه چنــد مشــتری پاســخ
دهنــد .همچنیــن ،تمرکــز کارمنــدان بــر روی فعالیتهــای اداری ،بیشــتر خواهــد شــد.

 .3بلندگوی مشکالت کاربران است

همــه میدانیــم کــه خطاهــای فضــای مجــازی ،اجتنابناپذیــر میباشــد .چــت آنالیــن،
شــما را قــادر میســازد تــا ایــن خطاهــا را بدانیــد و در یــک ارتبــاط مناســب بــا کاربــر،
مانــع از تــرک ســایت توســط او شــوید.

 -4فروش شرکت را باال میبرد

مطالعــات نشــان داده اســت کــه ســرویس چــت آنالیــن ،فــروش را تــا چندیــن برابــر

افزایــش میدهــد .یکــی از ایــن مطالعــات کــه توســط انجمــن بازاریابــی آمریــکا صــورت
گرفتــه ،نشــان میدهــد کــه ایــن ســرویس ،فــروش را حداقــل  20درصــد بــاال میبــرد.
همیــن مطالعــه ،نشــان میدهــد کــه احتمــال خریــد مشــتریانی کــه از ایــن ســرویس
اســتفاده میکننــد 3 ،برابــر بیشــتر از ســایر مشــتریان اســت .ایــن اعــداد ،یــک واقعیــت
مهــم را مشــخص میکننــد .واقعیــت مهــم ایــن اســت کــه ســرویس چــت آنالیــن ،در
افزایــش فــروش ،نقــش ویــژه دارد ،زیــرا باعــث میشــود کــه کاربــران بــه کارمنــدان و
پشــتیبانی آنهــا دسترســی ســریع داشــته باشــند و کارمنــدان شــما ایــن فرصــت را دارند
کــه کاربــران را بــه مشــتری تبدیــل کننــد.

 -5اعتماد مشتریان را افزایش میدهد

یــک مطالعــه نشــان داده اســت کــه  90درصــد مشــتریانی کــه از ســرویس پشــتیبانی

آنالیــن اســتفاده میکننــد ،بــر ایــن باورنــد کــه بــه دلیــل اســتفاده از ایــن ســرویس،
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میتواننــد بــه شــرکت اعتمــاد کننــد .زیــرا ،ســریع بــه سؤاالتشــان پاســخ داده
میشــود ،مشکالتشــان حــل میشــود و اطمینــان حاصــل میکننــد کــه هــر زمــان
کــه نیــاز باشــد ،از ایــن پشــتیبانی بهرهمنــد خواهنــد شــد.

 -6نکته نارضایتی مشتری را نشان میدهد

روشهــای ســنتی ،ماننــد ایمیــل یــا تمــاس تلفنــی ،فقــط میتواننــد دریافــت یــا شــنیده
شــوند ،بنابرایــن نمیتواننــد نارضایتــی را نشــان بدهنــد .ولــی بــا چــت آنالیــن ،میتــوان
بــه تمــام تاریخچــه چتهایــی کــه ذخیــره میشــوند ،دسترســی داشــت .در ایــن روش،
مدیــر میتوانــد بــه راحتــی مشــکالت و نیازهــای مشــتریان را پیــدا کنــد و روشهایــی
بــرای حــل آن درنظــر بگیــرد .ایــن یکــی از بزرگتریــن مزیتهــای ســرویس پشــتیبانی
آنالیــن محســوب میشــود .ایــن ســرویس ،حتــی از تمــام رســانههای اجتماعــی ماننــد
اینســتاگرام ،تلگــرام ،واتــس اپ و غیــره نیــز ســریعتر اســت .آمارهــا نشــان میدهــد
کــه دریافــت پاســخ در رســانههای اجتماعــی ،حداکثــر  10ســاعت ،از طریــق ایمیــل،
حداکثــر  17ســاعت و از طریــق ســرویس پشــتیبانی آنالیــن ،حداکثــر  2دقیقــه زمــان
میبــرد.

 -7مزیت رقابتی دارد

مطالعــهای کــه در مجلــه بینالمللــی  TELUSبــه چــاپ رســیده اســت ،نشــان
میدهــد کــه بســیاری از شــرکتهای برتــر ،هنــوز در ســایت خــود ســرویس پشــتیبانی
آنالیــن ندارنــد .در ایــن مطالعــه کــه روی  1000وبســایت انجــام شــده بــود ،آمــده
اســت کــه تنهــا  9درصــد وبســایتها از ایــن ســرویس اســتفاده میکننــد .ایــن یافتــه
نشــان میدهــد کــه نصــب ایــن نرمافــزار در وبســایت شــرکت شــما بــرای دســتیابی و

www.armanic.com

8

کاربرد چت آنالین در وبسایت چیست؟
پشــتیبانی ســریع ،یــک عامــل رقابتــی محســوب میشــود .شــما فرصتهــای بیشــتری
بــرای درگیــر کــردن بازدیدکننــدگان ســایت و فــروش محصــوالت خــود خواهیــد داشــت.

 -8تجارت را فراتر از مکان ارتقاء میدهد

درســت اســت کــه داشــتن وبســایت بــه شــرکتها کمــک میکننــد تــا بازدیدکنندگانــی
فراتــر از شــهر یــا کشــور خــود داشــته باشــند ،ولــی خریــد توســط آنهــا را تضمیــن
نمیکنــد .داشــتن چــت آنالیــن ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه افــرادی کــه دور
از موقعیــت فیزیکــی شــرکت زندگــی میکننــد نیــز بخواهنــد از آن خریــد کننــد .حتــی
شــرکت بــه ایــن طریــق میتوانــد مشــتریان بینالمللــی نیــز جــذب کنــد .افــرادی کــه
در مکانهــای دور زندگــی میکننــد بــه علــت هزینــه بــاالی تمــاس تلفنــی ،از انجــام
آن امتنــاع میکننــد ،ولــی چــت آنالیــن ایــن مشــکل را حــل میکنــد و بــه شــرکت
شــما کمــک میکنــد تــا حتــی از جاهایــی کــه تصــورش را نمیکنیــد ،مشــتری جــذب
کنیــد .شــما میتوانیــد بــا فــردی کــه در آن ســوی مرزهــا زندگــی میکنــد ،همانطــور
گــرم و صمیم ـی رفتــار کنیــد کــه بــا کارمنــدان ،حضــوری رفتــار میکنیــد.

 -9میانگین ارزش سفارشات را افزایش میدهد

سیســتم چــت آنالیــن ،تنهــا باعــث بــاال بــردن فــروش نمیشــود ،بلکــه میانگیــن ارزش

سفارشــات را نیــز بــاال میبــرد .اســتفاده از ایــن سیســتم و صحبــت کــردن بــا مشــتریان
و دانســتن نیازهــای آنهــا ،باعــث میشــود بتوانیــد محصــوالت و ســرویسهای جدیــدی

نیــز بــه آنهــا معرفــی کنیــد .مثــ ً
ا اگــر خریــدار ،بــه دنبــال یــک لپتــاپ اســت،
میتوانیــد عــاوه بــر لپتــاپ ،دســتگاه کیــس ،کیــف حمــل لپتــاپ و ســایر وســایل
مرتبــط را هــم پیشــنهاد دهیــد و میانگیــن ارزش ســفارش را بــاال ببریــد .همانطــور کــه
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در بخــش آمارهــا نیــز گفتــه شــد ،شــرکت  ،Virgin Airlineبــه ایــن طریــق توانســته
اســت ،فــروش محصــوالت را تــا  15درصــد افزایــش دهــد.

نکاتــی کــه بایــد بــرای راهانــدازی سیســتم چــت آنالیــن
بــه خاطــر بســپارید

حــال کــه بــه اهمیــت ویــژه سیســتم پشــتیبانی آنالیــن پــی بردهایــد ،زمــان آن اســت

کــه بدانیــد بــرای راهانــدازی ایــن ســرویس ،چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهیــد .مــا بــه
ایــن ســؤال نیــز پاســخ دادهایــم:

 -1نیازهای تجاری را ارزیابی کنید

شــرکتها بایــد در ابتــدا بداننــد کــه ســرویس پشــتیبانی آنالیــن ،تــا چــه انــدازه بــر روی
اســتراتژیهای کلــی تجــارت تاثیرگــذار خواهــد بــود .بــرای مثــال ،شــرکتها بایــد ایــن
پرس ـشها را ارزیابــی کننــد:
•

آیا این سرویس ،هزینهها را کاهش خواهد داد؟

•

آیا این سرویس ،با کاهش زحمت مشتری ،رضایت او را باال خواهد برد؟
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•

آیا باعث افزایش فروش خواهد شد؟

رویکــرد کلــی انجــام هــر کار جدیــد بــرای شــرکتها ایــن اســت کــه در مقیــاس کوچــک
آن را امتحــان کننــد .ســپس بــا تحلیــل نتایــج بــه دســت آمــده ،آن را در مقیــاس
بزرگتــر انجــام دهنــد.

 -2پلتفرمی مناسب برای چت انتخاب کنید

زمانیکــه نیــاز ســرویس پشــتیبانی آنالیــن را حــس کردیــد ،قــدم بعــدی ایــن اســت کــه
پلتفــرم مناســب را انتخــاب کنیــد .پلتفــرم نامناســب ،تأثیراتــی منفــی بــرروی ســرویس
پشــتیبانی خواهــد داشــت .در انتخــاب پلتفــرم بایــد ایــن فاکتورهــا را در نظــر بگیریــد:
•

آیا باید پلتفرم را هاست کنید یا از یک کلودبیس استفاده کنید؟

•

آیا باید از پلتفرم کنشگرا یا از پلتفرم واکنشگرا استفاده کنید؟

•

آیــا پلتفــرم بایــد از راهنمایــی فعــال یــا راهنمایــی منفعــل بــرای هدایت مشــتریان

اســتفاده کنــد؟
ویژگیهــای امنیــت اطالعــات و گــزارش تواناییهایــی ماننــد تاریخچــه مذاکــرات و
نســخههای چــت ،بایــد بــه خوبــی تحلیــل شــود .ویژگیهــای مواجــه بــا مشــتری
ماننــد رمزگــذاری ،ابــاغ تایــپ ،توانایــی تغییــر انــدازه فونــت و هدایــت صفحــه بایــد
بــا دقــت بررســی شــود .شــرکتها ،همچنیــن بایــد بتواننــد بررس ـیهای ســرویس در
انتهــای جلســات را هدایــت کننــد و توانایــی اندازهگیــری و گــزارش داشــته باشــند.
پلتفــرم ســرویس ،بایــد مانــا و قابــل توســعه باشــد و امــکان نــوآوری داشــته باشــد.
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 -3تجربه مشتری را مدیریت کند

مدیریــت تجربــه مشــتری ،مهمتریــن بخــش اجــرای ســرویس اســت و ترفندهــای زیــادی

دارد .اگرچــه چــت آنالیــن ،نســبت بــه ایمیــل یــا تمــاس تلفنــی ،غیررســمیتر اســت،
امــا مشــتری بــاز هــم انتظــار یــک تجربــه مناســب و باکیفیــت دارد .بــرای مدیریــت
بهینــه تجربــه مشــتری ،اپراتــور چــت ،بایــد موفــق عمــل کنــد ،روی کاهــش زحمــت
مشــتری تمرکــز کنــد ،تعامــل را شخصیســازی کنــد و نقــش یــک تســهیلکننده و
حفظکننــده را داشــته باشــد .ایــن فــرد ،بایــد مشــتریان را درگیــر یــک مکالمــه معنــادار
کنــد و پاس ـخهایی کوتــاه و کافــی ارائــه دهــد .شــکایات مشــتریان را از طریــق چــت،
مدیریــت کنــد و صداقــت خــود را نشــان دهــد .همچنیــن میتوانیــد در کنــار وبســایت،
از طراحــی اپلیکیشــن موبایــل نیــز بــرای کســبوکارتان بهــره ببریــد و قابلیــت چــت
ـن خــود ،اضافــه کنیــد.
آنالیــن را بــه اپلیکیشـ ِ

بخــش مــوارد الزم بــرای راهانــدازی سیســتم چــت آنالیــن ،بــه مهارتهــای
آخریــن
ِ

اپراتــور اشــاره میکنــد .شــاید ایــن ســؤال بــه ذهــن شــما بیایــد کــه آیــا موفقیــت در
ارائــه ایــن ســرویس ،بــه اســتراتژیهای خاصــی از طــرف اپراتــور نیــاز دارد یــا خیــر؟ ایــن
سیســتم نیــز هماننــد هــر سیســتم دیگــری ،بــه مهارتهــا و اســتراتژیهای اجرایــی
خاصــی نیازمنــد اســت .در اینجــا ،بــه مهمتریــن اســتراتژیهای اجــرای ســرویس چــت
آنالیــن اشــاره میکنیــم.
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تواناییهایــی کــه اپراتــور چــت آنالیــن ،بــه آنهــا نیــاز
دارد
 -1اپراتــور بایــد بــه خوبــی بــا هــدف تجــاری شــرکت
آشــنایی داشــته باشــد

مســئولیت اول اپراتــور چــت آنالیــن ،ایــن اســت کــه بــه خوبــی محصــوالت و خدمــات

ارائــه شــده توســط شــرکت را بشناســد .او بایــد از اســتراتژی قیمتگــذاری و چگونگــی
تناســب آن بــا مشــتری ،آگاهــی داشــته باشــد .دانســتن موجــودی بــازار و میانگیــن
ســرعت الزم بــرای تحویــل محصــول و ایراداتــی کــه ممکــن اســت توســط مشــتری
مطــرح شــود ،بــرای اپراتــور ضــروری اســت.

 -2زمان مناسب را برای شروع گفتگو تشخیص دهد

گاهــی ســؤاالت مطــرح شــده از طــرف کاربــر ،بــه مــواردی اشــاره میکنــد کــه نشــان
میدهــد او میتوانــد بــرای دریافــت پاســخ خــود منتظــر بمانــد .امــا ،مــواردی هــم

وجــود دارد کــه کامـ ً
ا مشــخص میکنــد بایــد بــه زودی مکالمــه را بــا او شــروع کنیــد
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و او را بــه طریقــی متقاعــد کنیــد .اعتــراض و شــکایت ،نمونـهای از ایــن مــوارد اســت کــه
بایــد بــه خوبــی توســط اپراتــور تشــخیص داده شــود.

 -3جنبه شخصی به جلسه گفتگو بدهد

جنبــه شــخصی دادن ،بــه معنــای افــزودن یــک عنصــر انســانی بــه کلیــت مکالمــه اســت.

مث ـ ً
ا معرفــی خــود و اجــازه دادن بــه مشــتری بــرای نامیــدن شــخص موردنظــر ،یــک
شــیوه عالــی بــرای شــخصی کــردن اســت .شــخصی کــردن ،باعــث نهادینــه کــردن رابطه
بیــن مســئول و مشــتری میشــود .مســئول گفتگــو ،بایــد بهتریــن و مناســبترین
ایدههــا را بــا مشــتری در میــان بگــذارد و پاس ـخهای مناســب و حــاوی اطالعــات بــه او
بدهــد تــا مشــتری بــا رضایــت و خوشــحالی جلســه را تــرک کنــد .اپراتــور ،بایــد بهجــای
ـول مناســبی کــه نیازهایــش را
اصــرار بــه خریــد محصــول ،مشــتری را بــه ســمت محصـ ِ
برطــرف مــیکنــد ،هدایــت کنــد .همچنیــن ،بعضــی از شــرکتها ،بــرای شــروع چــت از
مشــتری اطالعــات شــخصی ،ماننــد اســم او را میپرســند تــا بتواننــد او را بــا نــام خطــاب
کننــد .ایــن شــیوه نیــز روش بســیار مناســبی بــرای شــخصی کــردن اســت.

 -4در اسرع وقت پاسخ دهد

اگــر مشــتری ،گفتگــو را شــروع کــرده اســت ،بایــد در اســرع وقــت توســط اپراتــور بــه او
پاســخ داده شــود تــا مانــع از منتظــر ماندنــش شــود .امــروزه ،ارائــه ســرویسهای ســریع
بــرای مشــتریان ،بســیار اهمیــت دارد و مشــتریان ،آن را تحســین میکننــد .گاهــی
تصمیــم مشــتریان بــرای خریــد کاال توســط ســرعت چــت اپراتورهــا تعییــن میشــود.
دیــر پاســخ دادن میتوانــد باعــث شــود مشــتریان بــه ســرعت وبســایت شــرکت را
تــرک کننــد.
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 -5نیاز به برقراری ارتباط صوتی را تشخیص دهد

بــر اســاس آمــار  ،Amexمشــتریان در بعضــی مواقــع ترجیــح میدهنــد کــه ارتبــاط

تلفنــی داشــته باشــند 38 .درصــد مشــتریان بــرای درخواســتهای پیچیــده ،مثــ ً
ا
پــس دادن یــا دریافــت راهنمایــی بــرای کاال ،تمــاس تلفنــی را ترجیــح میدهنــد و
تنهــا  18درصــد از آنهــا چــت را ارجــح میداننــد 46 .درصــد مشــتریان هــم بــرای
درخواســتهای پیچیدهتــر ماننــد شــکایت کــردن ،تمــاس تلفنــی و تنهــا  4درصــد
چــت را ترجیــح میدهنــد .بنابرایــن ،اپراتورهــای چــت ،قطعـاً بایــد زمــان تمــاس تلفنــی
را تشــخیص بدهنــد .امــا ،بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه مشــتریان ناچــار نیســتند
گفتههــای قبلــی را دوبــاره بــرای یــک شــخص دیگــر تکــرار کننــد کــه در ایــن صــورت
دچــار ســرگردانی خواهنــد شــد .بــرای ایــن منظــور ،شــرکت بایــد یــک کانــال واحــد
داشــته باشــد تــا از بــروز ایــن مشــکل جلوگیــری کنــد.

 -6تحمیلگرانه رفتار نکند

بــدون شــک ،کنشگــرا بــودن و کمــک بــه مشــتری بســیار خــوب اســت ،امــا نبایــد
باعــث شــود اپراتــور توســط مشــتری پــس زده شــود .در یــک جلســه چــت ،اپراتــور
نمیتوانــد ذهنیــت یــک مشــتری ،زبــان بــدن و غیــره را تشــخیص دهــد .بنابرایــن ،بایــد
بــه صــورت هوشــمندانه بــا آنهــا رفتــار کنــد .بــرای مثــال ،اگــر مشــتری بــه ســؤال «
آیــا میتوانــم بیشــتر بــه شــما کمــک کنــم؟» جــواب ندهــد ،اپراتــور بایــد بدانــد کــه
مشــتری ،عالقهمنــد بــه مکالمــه نیســت و بایــد ســریعاً بــه آن خاتمــه دهــد.

 -7همیشه درخواست فیدبک کند

اپراتورهــا بایــد از مشــتریان درخواســت فیدبــک کننــد .درخواســت فیدبــک و پیشــنهاد،

باعــث میشــود مشــتری احســاس ارزشــمندی کنــد و دوبــاره بــه ســایت ســر بزنــد.
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عــاوه بــرآن ،اپراتــور نیــز بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود پــی میبــرد و میتوانــد
جلســات بعــدی را بــا تســلط بیشــتری مدیریــت کنــد.

 -8اهداف را به صورت شفاف مشخص کند

پاســخ دادن بــه تمــام مشــتریان در یــک زمــان واحــد ،کار ســختی اســت .بنابرایــن ،در

ایــن مواقــع اپراتــور بایــد:
 بــا شــفافیت زمــان انتظــار را بیــان کنــد :اگــر قــرار اســت یــک مشــتری منتظــر بمانــد،بهتــر اســت بدانــد کــه زمــان ایــن انتظــار چقــدر خواهــد بــود و دلیــل آن چیســت .اگــر
ناچــار هســتید دربــاره موضــوع موردنظــر ،تحقیــق بیشــتری انجــام دهیــد یــا او را بــه
یــک کارشــناس دیگــر ارجــاع دهیــد ،مطلــب را بــا او در میــان بگذاریــد تــا اطمینــان
حاصــل کنــد کــه بــه او اهمیــت میدهیــد و ســؤالش را فرامــوش نکردهایــد.
کاری سیســتم چــت شــفاف باشــد :اگــر سیســتم بــه صــورت 24
 در مــورد ســاعاتِ
ســاعته فعــال اســت ،بــه مخاطبــان اعــام کنیــد .در غیــر ایــن صــورت ،در مواقعــی کــه
قــادر بــه پاســخگویی نیســتید ،آن را خامــوش کنیــد.
 صمیمــی باشــد :اپراتــور ،هرگــز نبایــد بــا مشــتری رفتــاری ســرد داشــته باشــد .بــامشــتریان خــود در هنــگام چــت ،مهربــان و باحوصلــه رفتــار کنیــد و یقیــن داشــته
باشــید کــه آنهــا ایــن رفتــار شــما را تحســین میکننــد.

 -9تصدیق و تاکید کند

صــرف نظــر از اینکــه مشــتری دربــاره چــه موضوعــی بــرای اپراتــور مینویســد ،او بایــد

دربــاره نیازهــای آنهــا حســاس و مســئول باشــد .نگرانیهــای آنهــا را تصدیــق کنــد
و بــه آنهــا حــق بدهــد .خــودش را بــه جــای آنهــا بگــذارد تــا بتوانــد آنهــا را خــوب
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درک کنــد .در ایــن صــورت آنهــا احســاس خواهنــد کــرد کــه بــرای شــرکت اهمیــت
دارنــد و شــما نمیخواهیــد بــا پایــان دادن بــه مکالمــه ،از آنهــا خــاص شــوید.

 -10مثبت باشد

صرفنظــر از هویــت و برنــد شــرکت ،دوســتانه و صمیمیبــودن در حیــن چــت،
اهمیــت زیــادی دارد .اپراتــور ،نبایــد بیــش از حــد کوتــاه صحبــت کنــد .ســعی کنیــد از
عالمتهایــی مثــل تعجــب و تحســین در احوالپرســی و خداحافظــی اســتفاده کنیــد.

ناگهانــی خداحافظــی نکنیــد و حتم ـاً قبــل از آن ،از مشــتری بپرســید کــه آیــا کمــک
دیگــری از دســت شــما برمیآیــد یــا خیــر .بــه مثــال زیــر توجــه کنیــد .ایــن بدتریــن
نــوع خاتمــه دادن بــه یــک مکالمــه اســت:
جیســون :ســام بــه مکالمــه آنالیــن خــوش آمدیــد .چطــور میتوانــم بــه شــما کمــک
کنــم؟
مــاری :ســام مــن میخواهــم مرحلــه ســفارش خــود را چــک کنــم .شــماره آن 483021
اســت .میترســم بــه موقــع بــرای مراســم تولــد دختــرم بــه دســتم نرســد.
جیسون :بسیارخوب ،چند لحظه صبرکنید.
جیســون :ســفارش شــما تــا  2روز کاری آینــده بــه دسـتتان خواهــد رســید .امیــدوارم
توانســته باشــم بــه شــما کمــک کنــم.
جیســون ،بــه مکالمــه پایــان میدهــد .او نــه اســم مــاری را میپرســد و نــه خــودش
را معرفــی میکنــد .لحــن کالم جیســون تنــد و خشــک اســت و بنابرایــن نمیتوانــد
تبلیــغ کننــده خوبــی بــرای آن برنــد باشــد .همچنیــن ،جیســون بــه صــورت ناگهانــی بــه
مکالمــه پایــان میدهــد و مــاری را بــا ســؤاالت بیجوابــش رهــا میکنــد .امــا ،مکالمــه
زیــر ،نمونـهای از یــک مکالمــه درســت اســت.
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جیســون :ســام مــاری ،مــن جیســون هســتم .بــه مکالمــه آنالیــن خــوش آمدیــد .امــروز
چطــور میتوانــم بــه شــما کمــک کنــم؟
مــاری :ســام مــن میخواهــم مرحلــه ســفارش خــود را چــک کنــم .شــماره آن 483021
اســت .میترســم بــه موقــع بــرای مراســم تولــد دختــرم بــه دســتم نرســد.
جیســون :عالیــه ،از اینکــه اطــاع دادیــد ممنونــم .لطفــا  1دقیقــه زمــان بدهیــد تــا
ســفارش شــما را چــک کنــم.
ماری :ممنونم .نگرانم به موقع دریافت نکنم .آخر هفته تولد دخترم هست.

جیســون :میفهمــم ،مــن هــم اص ـ ً
ا دوســت نــدارم کادوی تولــد دختــرم  2روز بعــد از
تولــد بــه دســتش برســد.
جیســون :ســفارش شــما تــا  2روز کاری آینــده بــه دسـتتان خواهــد رســید .یعنــی روز
جمعــه .درســت روز تولــد دخترتــان.
مــاری :عالیــه ،همینطــور میخواســتم بدونــم آیــا آدرس رو درســت دادم 1230 ،مالبــری،
خیابــان هفتم.

جیســون :اشــکالی نــدارد ،اجــازه بدهیــد برایتــان چــک کنــم .بلــه ،آدرس کامـ ً
ا درســت

ا ست .

ماری :واقعاً ممنونم.

در اینجــا ،مکالمــه خاتمــه مییابــد و جیســون موفــق شــده اســت کــه بــه خوبــی بــه
وظیفــه خــود عمــل کنــد.

 -11پیام مشتری را با دقت بخواند

اگــر مشــتری ســؤالی بپرســد و یــک پاســخ کامـ ً
ا کلــی دریافــت کنــد ،ســردرگم خواهــد
شــد .بــه عنــوان یــک اپراتــور ،حتمـاً ســؤال مشــتری را بــا دقــت بخوانیــد و آن را حــدس
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نزنیــد .ایــن باعــث خواهــد شــد کــه تســلط بیشــتری بــر روی گفتگوهایــی کــه بــه
صــورت همزمــان انجــام میدهیــد ،داشــته باشــید .ســعی کنیــد بــه خوبــی متوجــه
شــوید کــه مشــتری بــه دنبــال چــه چیــزی اســت و بــدون گمــراه کــردن او بــه همــان
چیــز پاســخ دهیــد.

 -12پاسخهای دقیق بدهد

ایــن اســتراتژی ،فقــط مختــص بــه ســرویس چــت آنالیــن نیســت و تمــام انــواع

شــیوههای ارتبــاط بــا مشــتری را شــامل میشــود .هرگــز اجــازه ندهیــد کــه ســریع
پاســخ دادن باعــث شــود پاســخهای مبهــم بــه مشــتری بدهیــد .چنانچــه پاســخ را
نمیدانیــد از همــکاران خــود کمــک بگیریــد .تحقیــق کنیــد و در انتهــا یــک پاســخ
دقیــق بــه مشــتری بدهیــد .راهحلهــا را بــا جزئیــات بــه مشــتری ارائــه دهیــد .ایــن کار
باعــث میشــود خــود مشــتری دفعــات بعــد بــه درســتی مراحــل را تشــخیص دهــد و
تعــداد ســؤالهایش کــم شــود.

 -13اصــول نوشــتاری را بصــورت درســت و اســتاندارد
اســتفاده کنــد

فرامــوش نکنیــد کــه یــک اپراتــور ،حتمــاً بایــد از گرامــر ،امــاء و ســاختار جمــات،

درســت اســتفاده کنــد .ایــن باعــث میشــود کــه ســایت شــما حرفهایتــر و قابــل
اطمینانتــر بــه نظــر برســد .از زبــان بســیار تکنیکــی ،اختصارنویســی و اصطالحــات
محــاورهای منطقـهای پرهیــز کنیــد .ممکــن اســت مشــتری بــه درســتی آنهــا را متوجــه
نشــود.
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نتیجهگیری

چــت آنالیــن ،اکنــون بــه یکــی از پذیرفتهتریــن و پرکاربردتریــن سیســتمهای
پشــتیبانی تبدیــل شــده اســت .اهمیــت ایــن ســرویس ،در درجــه اول بــه ســریع بــودن
آن برمیگــردد .دنیــای پرســرعت امــروز از شــیوههایی کــه در کمتریــن زمــان انجــام
میشــوند ،بیشتریــن اســتقبال را میکنــد .سیســتم چــت آنالیــن ،مزایــای دیگــری
نیــز دارد ،امــا بــه شــرطی مؤثــر واقــع میشــود کــه سیســتم بــه درســتی طراحــی و
مدیریــت شــود و اپراتورهایــی داشــته باشــد کــه بــه خوبــی بــا شــیوههای اســتراتژیک
مکالمــه در ایــن سیســتم ،مســلط باشــند .بدیهــی اســت کــه تمــام سیســتمها ،بــا
اجــرای هوشــمندانه بــه نتیجــه میرســند .اگــر شــما نیــز قصــد داریــد کــه سیســتم
چــت آنالیــن را در ســایت خــود راهانــدازی کنیــد ،میتوانیــد بــا انجــام مشــاوره ،تمامــی
ســؤاالت و ابهامــات خــود را برطــرف کنیــد.
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