Aires Ri.ihka on EBS-|
teenindusiuhi programmi
juhtiv6ppej6ud.
Teenindusjuhi

arenguprogramm viidi
esmakordselt ldbi EBS
juhtimiskoolituse keskuses
20i4. aasta l6pus.
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uba m6nda aega tagasi ilmusid meie ellu pileri-. kohvining fotoautomaadid, tanklatest
said iseteenindusjaamad ning
poekassadest selveekspressid;
e-teenuste arv on plahvatuslikult kas-

vanud. Ent teenindus on ikkagi teadus
inimestest ja inimlikust suhtlusest, sest
suure tdendosusega ei kao kunagi vajadus teise inimesega n6u pidada.

Siin on Aires Riihka 5 soor irust,
mida veiltides on vriga raske head teenindust saavutada.

Sotsiaalmeedia: klient aitab

klienti

Sotsiaalmeedia ei ole muutnud ainult
meie igapiievast suhtlust, vaid kogu

iihiskonda. Kunagi varem pole inimestel
olnud n6nda rohkelt kanaleid, mille
kaudu iielda, kas breind meeldib neile v6i
mitte.
Viiga palju kihtutakse s6bra v6i
tuttava soovitusest, aga riha enam ka
foorumites ja sotsiaalmeedias kdlavatest
arvamustest. Seega on klient riha rohkem
teenindusprotsessis kaasas, riha rohkem
aitab klient klienti.

Uus trend on pakkuda inimestele
vdimalust rriiikida probleemist kodulehel
olevas foorumis, millele siis teised
kliendid ning vajadusel ka ettevdtte spet-

sialistid saavad vastata. See liihenemine
sarnaneb Wikipedia kontseptsiooniga,
kus inimesed vdtavad tiha enam vabatahtlikult vastutllse teiste aitamise eest.

Niisuguse dialoogi puhul, kus kliendi
ootused aina kasvavad, ongi info jagamine toote ja briindi kohta iirirmiselt oluline.

Lisaviiiirtuse pakkumine
Teeninduses on tiha tiihtsam pakkuda
lisavdilrtust. See ei pea tingimata tiihen-

dama lisamritiki, vaid see v6ib olla ka
lihtsalt kasulik soovitus v6i loominguline
lahendus toote-teenuse efektiivsemaks
kasutamiseks. Oluline on see kasu selgelt
viilja tuua.
Kuigi kingsepp teenib just jalatsite
parandamise pealt, on kena, kui ta
soovitab hziid hooldusvahendeid, mis
jalatsi eluiga pikendavad. Soovitused
peaksid olema pigem osa toredast vestlusest kui agressiivne osta-iira-ja-k6ik F
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Tugev tehnoloogiline platvorm. mis v6imaldab
iselleks tileb tihti'A!us!a.
da olemasolevate sUsteemrde uhendamisest
Andmed peaksid olema kaittesaadavad kohe ja
;lr',,:t,:,ll,l, ,,r,:r ,mPbiilgel!: kuid ggmas peall$rne6d ro,lema,kindlalt
tu rvatud.
r,lill,:,rrt,lrll tlKlle0diinfo 'kogtiminerja: analir0simine j:e-Eulqarsqlt
:r,, ]: ;, I :rjg rslfqklvfgerllqq
llplo!:9s91; !qrai.,

ts suhtr-unine. Samas vdiksid viiilrtustootcd olla ka kohapeal miltigil.
Asjalik selgitus on oluline ka
aLltode ja tehnoloogi liste seadmete
puhLrl. Nriiteks on m6nel juhul
mdistlik tellida autole.just nimelt
oliginaalvaruosi, mis on kiill kallimad. kr-rid vastLrpidavatnad.
tha rohkem jduab lisavriiirtuse
pak kLirline ka lirmadevahelisse

llt,,rr,rrr,l:::]]l,:::andrmeidrtoadelda.

:r

I rr

1,,

:f,, Kiito,rleageer:imine.

'it,l,,l

r,

ll,'i',

I

Selle,ks gt, analuusil oieks:

sr,rhtlLrsse.

goonitusinde*i: lKui tOeraol ne an, et te soovitate
i

,l,ll ],]l ti,tmeiO,:.Omarrsdbralerv6i,kOlleegiie?

po-pulaa6emgks:,vAlise. llindamise meetodi ks
l.ll.rltiti:l rr:,iqn.lmurlu:alud.lsooVitgsindeks, mille suurim vEertus
is6haline tagasiside, mis sisaldab konkreetseid
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hoolimatut oh"rkorda (,.Minu osa
on korras ja muu r.nind ei huvita.")

M6ddikud. reeglid ja eesurrirgid
tuleb seada nii, et protsessid
kitsashohtadesse ei takerdul<s. Kui
tel<irad read ning rcssur'ssi rai5atakse, on kindlast vaja tile vaadata
kogu protsess ning leida tdelised

Osakondade koostiiO ja info

juurpdhjused.
Juhtkond peaks olema kommunikatsioonis vriga ettevaatlik ning
mitte siiiidistama esmatasandi tocitajat enne, kui lea tekkimise p6hjusi
on tdesti hoolega uuritud. Kui es-
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:ekir acl probleernid sellest. et
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rettepan6kuld v6l avab ebameeldiva kogemuse
Kliendi tagasiside annab vSlm3li,se
1,111r,..;'' ..]as 1""n;ndajate arendamiseks ning motiyeeri.llse,(s
parim tunnustus kui rahuicle'..a
,1;1:r,;,,. sest mis saab olla
l'rr,r ,'
kliendi personaalne kiitusl
ll rr'ri lr'i,.:r ir

Protsesside ja tcioldikude iileminekukohtadele on hakatud suuremat
tiihelepanu pciorama, et ei tekiks

j Hrjepider.us
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l':l;rr:r,.lr.]'ril,tekkep6hjuseid.

igar-iks vastr-rtab onra tocilOigu eest.

teeur.rsepakkuja esin-

.i.,'.,.: ,. ".irel. Kellele poleks tuttav
, ...... r.-i. -1,. Liks klienditeenindaja

mapilgul tundubki, et viiike mzirkus
vdib see vdimen-

on justkr"ri kohane,

t.:,:l',' TeStOStu meetod
: Testostu (mystery shoppinEr) meetod ei ole enam
;,,.r,,
, miOagi uut. Kull aga v6ib oelda, et kuigi suuremal1.,,.,,
,t.i'' ,. hVliste toodete v6i projektide puhul (82B, kinnisvara) on testostu tegemine keeruline. on ka seal
trend liikunud selles suunas. et uha enam kaasatak-

kdik teiseci, Li:....> -.>-'.1 :ir,-.I:in.ia
laitmatult. Inti pr',1: ri=-..:::
liikLnla.la olema r.ihes..:,.rr3 rtir-

se kliente teeninduse drsaini protsessrdesse.
Aga kui vOrrelda hindamisviiside (sisemine ja

' I viihe)

rbareffir,istr,tdil objektiilvsust;:,On: eriilevuai med;.

todite puhul rrarginaalne: kui ikka teenindaja v6i
toode ei toimi. on tulemus sama.
Kumba siis eelistada: testoste v6i soovitusindeksit? Molenraid. Ainult et oluline on valida
professronaalsed partnerid. Ning kui siduda see motivetsioo-nisustegml:,ygi, tgofq:11garr slisi peab m6:lema
meetodi proportsioon olema 6iglane,
Kui ettev6tlel on vOimalus kasutada m6lemat

m66dikut ning neid ka operatiivselt tootearenduse
ja teeninduskvaliteedjga siduda. on edusammud
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meste voolavust ning uue pOlvkonna pealetulekut.
tuleb teenindajaid pidevalt koolitada ja arenclada,
Fndiselt on helfalis,.liohiksi karrteenjndiiir mqilne ja
prest;i2 uhiskonnas.
Samas, kui vaadata ringi edukate tippjuhtide
seas. siis on vdhemalt 50% neist alustanud kunagi
just teenindajal ameli(Olqtlltrgiiil on, Eestiil:Veel p,ikk
maa minna. et moista teenindaja vdartust (ka tootasu ja .notivatsiooni sUsteemis).

Kusigem endalt. miks otsivad kliendrd enamasti
tuttavar teeninciajat? Eks ikka sellepdrast, et nad on
saanud posit;ivse kliendikogemuse. Seega tuleb igal
ettev6ttel mOista, et teeninqajar o0 :9luli1ei:vppltus
ettevbttele ja kliend;lojaalsusele.

l

kides kanalites ja korgri tr,ii..t;,-l
Positiivse kliendikogenrusi loolrseks peavad nrtj r-il(, tootearL-n.ltLS.

turundus jt tugitiksusecl proaktitr selt teenindust toetarna.

Siseteenindus
Tihti teeb teenindaja l<6ik 6igesti,
aga tagatr,rba pole ikka rahul ja
vangutab pead. Uuringute pdhjal
v6ib viiita, et teenindusvigade
puhul kihtutakse tihti eeldusest, et
sritidi on teenindus, aga tegelkLrlt
on see niivaid 10% juhtudest.
UtAiunut peituvad pdhjused hoopis
srigavarxal organisatsiooni sees, l<as
arenduses, turunduses, arvelduses

v6i rririigis. Tdcitajate ja osakondade
koostcjo on vOtrneteihtsusega, et
l<Iient lahulc

jriiks.

El'ektiivne
protsessijuhtimine
K0igepealt tuleb viilja selgitada vigade p6hjused. KLli

laldrili

Snitsliga

kukub maha hetkel, mil kokk annab
selle ettekandjale iile, ei ole sLiiidi
justkui kumbki osapool, kuiv6rd

dlrdes c'tsutuda viigagi ebadiglaseks
hinnangu l<s. Teenindusprotsess
labib l(Oik ettevOtte tasandid, seega
peab igaiiks oma rolli n.rdistma.

Silmapaistva
teenindusjuhi profi il:
l
I
)

Voimekus ndha, taiuda ning kaardistada
suurt pilti nii struktuuride kui ka protsesside osas, Aires Rr-lhka soovitab: tee k6ik
t66l6igud ise lSbi!
Hea l5bisaamine anal0utilise numbrimaailmaga, et juhtida andmete kogumist ja
analuusi.

Suurepiirane suhtlemisoskus, kommunikatsiooni- ning empaatiav6ime. LOE:
hea ldbisaarir^e jJhtkonnaga. sealhulgas
kindlast:,T-. tootearendus-, turundus-,
muigi-, personalijuhiga jne,
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VIRTUMLNE FINANTSJUHT
EI OtF KAU6HL!
VSta !"nefrega {*hendust m*mg temn** tmld €Nttffiv#ks.
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