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Klient lub pracownik   
Osoba zgłaszająca problem

Serwisant 
Osoba przyjmująca zgłoszenie

Wpisuje i wybiera numer w telefonie lub 
łączy się przez aplikację  

Odsłuchuje wiadomość powitalną i wybiera 
preferowany język rozmowy  

Wybiera kategorię sprawy, o której chce 
porozmawiać (odpowiedni numer)  

Rozmawia z serwisantem, zgłasza  
problem

Kończy połączenie

Otrzymuje informacje o rozwiązaniu 
problemu

Widzi przychodzące połączenie w swoim 
panelu Jira

Widzi ścieżkę wyboru użytkownika

Odbiera połączenie i nawiązuje rozmowę

Kończy rozmowę. Połączenie automatycznie 
zapisuje się w systemie jako plik z nagraniem 
dołączony do nowego ticketu

Dodaje do formatki zgłoszenia dane takie jak 
np.: imię i nazwisko klienta, opis problemu, 
stopień ważności, termin przed którym musi 
być rozwiązane

Zgłoszenie trafia do odpowiedniego zespołu 
wraz ze wskazówkami i nagraniem.

Zespół rozwiązuje zgłoszenie
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Oferujemy kompleksowe usługi od analizy przez implementację, utrzymanie i wsparcie. 

Jesteśmy Platynowym 
Partnerem Atlassian, 
producenta oprogramowania 
Jira Service Management oraz 
oficjalnym Partnerem AWS.

Mamy ponad 10 lat 
doświadczenia w dostarczaniu 
usług i rozwiązań IT dla firm  
w Polsce i za granicą.

Naszą firmę tworzy zespół  
700 specjalistów różnych 
rozwiązań IT.

Wdrożenie będzie prowadzone 
przez  certifikowanych 
ekspertówand Atlassian oraz 
AWS.

Skontaktuj się z nami!

_Dla kogo?
 Firm, które posiadają już instancję Jira Service Management i chcą ją uzupełnić 

o obsługę połączeń. 

 Firm, które szukają kompleksowej platformy do obsługi zgłoszeń i połączeń.

 Dostęp do platformy także na urządzeniach 
mobilnych.

 Czytelne komunikaty i różne sposoby nawiązania 
kontaktu z serwisantami (wysłanie zgłoszenia,  
chat bot lub połączenie telefoniczne).

 Możliwość oceny jakości obsługi.

_Kontakt                                   atlassian@ttpsc.pl

Integracja Jira Service Management z AWS Connect umożliwia obsługę połączeń 
w obrębie jednego środowiska. Firmy, które do tej pory posiadały JSM do obsługi 
zgłoszeń i osobne narzędzie do obsługi połączeń, mogą zredukować koszty  
i przenieść obsługę rozmów do posiadanej już instancji Jira.  

Piotr Tokarski, Business Unit Manager w Transition Technologies PSC

 Możliwość zgłoszenia reklamacji.
 Każdorazowy feedback – żadna próba kontaktu  

nie zostanie pominięta.
 System dostępny w różnych wersjach językowych.
 Przyjazny, prosty interfejs.

Jedno, spójne środowisko 
obsługujące wiele różnych 
procesów.

Funkcjonalności i stopień 
rozbudowania platformy 
zgodny z potrzebami  
firmy.

Możliwość rozbudowania 
systemu o kolejne 
procesy lub większą 
liczbę użytkowników.

_Korzyści:


