
fókuszban
 Elvárások a helpdesk/service desk-kel szemben

 A helpdesk/service desk megítélése vállalaton belül

 Riportolás több irányba – elvárt megoldási idő

 A feladatok ütemezése és priorizálása a helpdesk munkájában

 Problémakezelés és kríziskezelés

 Kommunikáció a mindennapi munka során

 Konfliktuskezelés, mint a helpdesk egyik meghatározója

 Stresszkezelés minden területen fontos!

optimalizált 
helpdesk / service desk

budapest, 2018. április 10-11.

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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900  Elvárások a hElpdEsk/sErvicE  
  dEsk irányába
	Mennyire szerteágazó a helpdesk feladata? 
 Hogyan illeszkedik be a folyamatokba és milyen 

funkciója van a cég működésében?
 Miként alakítja ki a vállalat a helpdesk-et? 
 Hogyan építik fel magát a csoportot? 
 Miért különösképpen fontos a helpdesk esetében, 

hogy jó kapcsolatot ápoljon a kollegákkal, felettes-
sel?

a hElpdEsk/sErvicE dEsk mEgítélésE 
vállalaton bElül
	Milyen elvárások vannak a helpdesk-es kollegákkal 

szemben? 
 Milyen jellegű személyiségjegyek fontosak ebben a 

pozícióban? 
 Hogyan tudnak megfelelni egy ilyen pozícióban? 
 Mennyire keresett munkakör a helpdesk pozíció?
 Milyen tudással kerül ki a helpdesk-es kollega?

930  kávészünet

1100 riportolás több irányba –  
  Elvárt mEgoldási idő
	Milyen típusú, milyen irányba történő beszámolók 

vannak? 
 Kinek riportolnak? Mit riportolnak?
 SLA kezelés: milyen módon tartják nyilván az elvárt 

megoldási időt? ennek riportolása
 Mennyi beérkező megkeresés van naponta? 

Milyen típusú megkeresések ezek? A bejövő 
hívások mérése

 Mennyi elszalasztott hívás van a bejövőnél? 
erőforrás-hiány miatt?

 A kimenő hívások mérése, visszamérés köve-
tése: visszatérő problémát kell kezelni, vagy 
egyedi megkeresést, problémát?

 Hányszor kell visszahívni egy ügyfelet? 
 Mennyire lehet egy folyamatot automatizálni? Me-

lyik folyamatot lehet, és melyiket nem? 
 Mennyire van jelen a first time support? Milyen ará-

nyú ezeknek az elintézése? 
 Milyen bejelentéseket tudnak azonnal elhárítani? 

Hogyan tudják a leggyorsabban ezt kezelni?

előadó: Kabai ZsuZsanna , seRvice desk 
csopoRtvezető, keleR zRt.

az előadás az előadó által módosításra kerül.

1230 ebédszünet

1330 a fEladatok ütEmEzésE  
  és priorizálása a hElpdEsk  
  munkájában
	Miként fogjunk hozzá reggel a munkához? üteme-

zés, priorizálás
 Milyen programok, szolgáltatások támogatják, 

tudják elősegíteni a leghatékonyabb időbeosztást, 
határidő-figyelést?

 Hogyan fogjon hozzá annak megoldásához, ha 
hirtelen érkezik egy új feladat? Mit, hogyan, milyen 
sorrendben kell kezelni, ehhez hozzákezdeni?

 Miként kezelhető az adott projekt átadásakor kelet-
kező időveszteség? információhiányból adódó

 Milyen módon oldják meg az információátadást, ha 
több műszakban dolgoznak? Egyáltalán elvárás-e, 
hogy továbbvigyék egymás munkáját?

 Projektfolyamat, előzménykövetés: ticket rendszer: 
mi ez a rendszer és hogyan lehet a leghatékonyab-
ban használni, működtetni? rendszer felépítése és 
technikai háttere

1500 kávészünet

Ügyfélkezelési kihívások,  
„a nehéz ügyfelek kezelése”
1530 problémakEzElés és  
  kríziskEzElés
	Hogyan kezelje a helpdesk-es kollega:

 ha külső, belső ügyfeleket érintett az adott 
probléma, hiba?

 a megnövekedett nagy mennyiségű hívást?
 ha helpdesk-en belüli a krízis? valami miatt 

felére csökkent a helpdesk száma?
 Miért meghatározó, hogy mekkora és milyen típusú 

ügyfélkört kezelnek? Belső, külső, illetve technika 
és üzleti

 Miként lehet megnyugtatni az Ügyfelet, ha nagyon 
ideges? Mi legyen a reakció? Miként tudják ezt ke-
zelni?

 Milyen technikákkal lehet „átfordítani” a beszélge-
tést, hogy ne ugyanolyan idegesen tegye le a tele-
font az Ügyfél, mint amikor először beleszólt? még 
akkor is, ha nem oldódik meg teljesen a probléma 
azonnal

 Tömeges problémakezelés: hogyan kezelik? 
 Milyen tájékoztatási lehetőségek, új technikai lehe-

tőségek vannak? Mikor mire mi jó? új problémake-
zelési csatornák

1700 a Rendezvény első napjának záRása

Optimalizált helpdesk/service desk 1. nap
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Az ügyfelek először  
a helpdesk-en keresztül 

ítélik meg a vállalatot!

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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830  RegisztRáció

850  Megnyitó az iiR RészéRől

900 HelyZetgyaKorlatoK Help DesK móDra interaKtív tréning
  1. asszErtív kommunikáció  
  az ügyfélkapcsolatokban
	Személyiség szerepe az ügyfélkezelésben
 Magatartásformák és azok megnyilvánulásai a 

kommunikáció során 
 Beszélgetésvezetés a telefonos kommunikációban 
 Asszertív kommunikáció a Help Desk folyamatában, 

avagy a proaktív konfliktuskezelés módszertana

 2. diffErEnciált problémakEzElés
	Cégelvárás kontra ügyfélelégedettség?
 Ügyfélkommunikáció az ÜGY-Fél-elvárások tükrében 
 Problémafeltárás szóban/írásban:  

 Végfelhasználó-HD
 Fejlesztők-HD 
 Vezetők-HD
 Partnerek-HD

 3. a burnout (kiégés)  
   mEgElőzésE
	A kiégés, mint szindróma, előfordulása a Help Desk 

munkakörben
 Az önmegismerés jelentősége
 A vezető(k) szerepe és lehetősége a megelőzés (ak-

tuális helyzet kezelése) érdekében  
 A közösség, a csapat szerepe és lehetőségei a meg-

előzésben

tRéneR: Katona erZsébet, ügyfél-
kapcsolati fejlesztő szakeMbeR, 
az aliteRa ügyfélkapcsolati kft. 
ügyvezetője

1700 a Rendezvény záRása

Optimalizált helpdesk/service desk 2. nap

résZtvevőinK Korábban,  
ÜgyfélsZolgálat KonferenciánKról írtáK
„ sok, más kaliberű és profilú cég tippjeit, gondolatait lehetett meghallgatni,  
ezáltal azok kultúráját esetlegesen beépíteni saját cégünk működésébe a jövőben. ”  
Pap Viktória, HR koordinátor, CWS-Boco Hungary Kft.

„ Mindegyik előadás hozzám szólt. Mindegyik részben  
találtam olyan momentumot, amit alkalmazni kellene a mindennapokban. ”  

Rozman Noémi, ügyfélszolgálati igazgató, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.

„ több mint 10 éves multi és kkV, it és vezetői tapasztalattal is mutatott újat.  
a 2 napos konferencia /it+humán/ jól kiegészített egymást. ”  
Valkár Zsolt, ügyfélkapcsolati vezető, CWS-Boco Hungary Kft.

„ sok érdekes, inspiráló, gondolatébresztő előadást hallottam. ”  
Laurencsik István, ügyfélszolgálati vezető helyettes, Libri Bookline Zrt.

renDeZvényÜnKet ajánljuK  
nagyvállalatoK, a vállalati és a KöZsZféra
it help desk szakembereinek
service desk ügyintézőinek
Call center munkatársainak
Contact Center dolgozóinak
Ügyfélszolgálati területen tevékenykedő szakembereinek.

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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FIzEtÉS, VISSzalÉpÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN MÉg kÉRdÉSE?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 70 428 0376

Marketing Tóth Barbara +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RÉSzVÉtElt ENgEdÉlyEzŐ/ElRENdElŐ SzEMÉly
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

adMINISztRatíV kapCSOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttESítŐ SzEMÉly3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

Optimalizált
helpdesk/service desk 

Budapest, 2018. április 10-11.
ST8004

Részvételi díj 2018. febRuáR 23-ig kedvezmény 2018. febRuáR 24-től

Optimalizált helpdesk/service desk 219 000,- 40 000,- 259 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOpORtOS kEdVEzMÉNy
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

jelentkezés elküldése

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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