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המגמות החמות בניהול שירות לקוחות

Data Analytics 
Big Dataבעולם של 
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שללקוחות נבחרים

BDO Customer Management
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Big Data–עושר במידע
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Big Data–על מה כל הסיפור?

להשפיע
לחזות
להבין

A
n

alytics



6

Customer Analyticsהוא Big Data-השימוש העיקרי ל

Source: McKinsey

הזדמנות שוק ופילוח. 1

שימור לקוחות. 2

שילוב מוצרים ושירות. 3

https://www.mckinseyquarterly.com/Minding_your_digital_business_McKinsey_Global_Survey_results_2975
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האנליזה של הנתונים יכולה לשנות את ליבת השירות

להשפיע לחזות להבין
זיהוי חוסר בשלב מוקדם

תכנון מיטבי בהגעה ללקוח

תכנון מלאי אצל הלקוח

  זיהוי והתראה על תקלות

מרחוק  

התראה על חלק לא  )

,  שעומד להתקלקל/תקין

(התראה על טפטוף

 האם הלקוח  -זיהוי העדפות

משתמש יותר במים 

?קרים/חמים

מתי משתמש?

תדירות שימוש?

 צריכה מועדפת באחד

המתקנים הנמצאים אצל 

הלקוח

 אם הלקוח  –הצעת ערך

משתמש בעיקר במים חמים 

, ניתן להציע לו מכונת קפה

.ספלים וכדומה

  הצעת מתקן נוסף במקרים

של הגברת הצריכה
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להעצמת חווית לקוחבאנליטיקסשימוש -דיסני 
ניטור אחר הרגלי קנייה ובילוי

"באנדסיק 'מג( "Magic Bands)-  צמיד אלקטרוני

,  המשמש ככרטיס הכניסה לפארק ולמתקנים השונים

לרכישת מוצרים ומזון וכן ככרטיס לחדר , לעקיפת תורים

.  במלון

  זיהוי פרטים אישיים המאפשר אינטראקציה ישירה יותר

עם עובדי דיסני  

 החוסכות זמן  לסמארטפוןדיסני שולחת התראות הישר

המתנה בתורים למתקנים השונים ומאותתות מתי הגיע 

הזמן לעלות עליהם

עוקבת אחר שיתופים ותמונות תוך כדי חוויה

 האנליטיקסבאמצעות

יודעת למשוך מבקרים  

למתקנים פחות עמוסים

  התראה מתי לנקות

שירותים

  ניתוב עובדים בפארק

לפי צורך
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–איסוף מידע 
אינטגרציה של 

מערכות

הכנת הנתונים

מידול

ניתוח

הפצה למערכות 
אחרות להמשך  

טיפול

היזון חוזר לפי 
התנהגות משתמש  

סופי

?Data Analyticsאיך ארגונים עושים 
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מתרחב מאודבאנליטיקסלמרות הקשיים השימוש 

“The sexiest job of the 21st Century” (Forbes)

  Data Scientist–מומחה נתונים : גידול בביקוש למקצוע חדש
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סגמנטציה

מניעת נטישה

שירות מונע ויזום

חיזוי ביקושים

פרסום

Omnichannel

התאמת הצעת ערך פרסונלית

תכניות נאמנות

שיפור ביצועים בשירות

להשפיע

לחזות

להבין

customer analytics-בהשימושים הראשוניים 
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.לא קורה ביום אחדאנליטיקס

תתחילו בצעד קטן בדרך להצלחה

צעדים ראשונים

?
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!תודה
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:פרטים ליצירת קשר

ר גיא יוגב"ד

BDO Consulting Management

גיא ממוקד לקוח: בלוג
guyy@bdo.co.il

972-3-6126168: 'טל

972-54-6688177:  נייד

www.bdo.co.il


