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1. Úvod
Tento dokument obsahuje základný popis terminológie a funkčných procesov štandardného 
kontaktného centra z pohľadu aplikácie Daktela V6. Nasledujúci opis slúži ako teoretický základ pri 
návrhu jednotlivých komponentov systému.

2. Základný popis kontaktného centra
Medzi základné objekty spojené s prevádzkou kontaktného centra patria nasledujúce termíny:

• Agent (agent)  –  Zamestnanec alebo spolupracujúca osoba kontaktného centra, ktorá 
spracováva jednotlivé požiadavky od zákazníka a priamo so zákazníkom komunikuje.

• Zákazník (customer) – Osoba vykonávajúca komunikáciu s kontaktným centrom 
vzdialeným spôsobom.

• Kanál (channel) – Spôsob, ktorým môže zákazník kontaktovať kontaktné centrum. Medzi 
kanály sa radí telefónny kanál (call), webchatový kanál (WebChat), SMS kanál (SMS), emailový 
kanál (email) a ďalšie podobné. V bežnej terminológii sa používa najmä termín
"multichannel", čo označuje prístup alebo riešenie, ktoré je schopné obsluhovať viac kanálov. 
Spolu s týmto termínom sa vyskytuje aj výraz "omnichannel", ktorý v podstate rozširuje 
multichannel prístup tým spôsobom, že je v rámci pracovného postupu alebo integrovaného 
riešenia možné vybavovať jednu komunikáciu ľubovoľne ktorýmkoľvek kanálom. V praxi je pre 
omnichannel riešenie dôležité, že zákazník má konzistentnú zákaznícku skúsenosť naprieč 
všetkými kanálmi a nie je pre neho žiadny rozdiel medzi kanálmi, ktoré pri komunikácii s 
kontaktným centrom využije.

• Interakcie (interaction) – Vyjadruje existenciu jedného vlákna komunikácie v rámci 
kontaktného centra naprieč rôznymi kanálmi. Jedna interakcia môže byť jedno vlákno 
telefónneho hovoru, jedno vlákno webchatovej komunikácie a pod.

• Aktivita (activity) – Vyjadruje reálnu činnosť agenta na konkrétnej interakcii, a to vrátane 
práce spojenej s interakciou, ktorá nemusí nutne trvať paralelne s trvaním aktivity.

• Spracovanie (processing) – Vyjadruje pripojenie agenta priamo na objekt interakcie. 
V technickej telefónnej terminológii je označované ako "kanál" ( "channel").

• Fronta (queue) –Označuje smer alebo skupinu interakcií, ktoré sú spracovávané rovnakým 
spôsobom a obsluhované v rámci jedného funkčného celku.

Pri komunikácii s kontaktným centrom sa interakcie rozdeľujú spravidla podľa smerov, v ktorých je 
komunikácia primárne vedená. Toto rozdelenie je často v praxi realizované vyložene fyzickým 
oddelením funkčných jednotiek call centra, pretože oba smery vyžadujú od agenta rôzny skillset.
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Obrázok 1 - Príklady vzťahov medzi objektmi interakcia a aktivita

2.1. Odchodzia interakcia (outbound) 
Outbound prevádzka spravidla pozostáva z telesales agentov (telemarketing) alebo volania na zákazníckej 
báze informačného charakteru. Počas hovorov sú niekedy od agentov požadované nasledujúce činnosti:

• Cross-selling – predaj ďalších produktov na existujúcej zákazníckej báze
• Up-selling – povýšenie existujúcej služby využívanej zákazníkom, napríklad upgrade tarifu na

drahší atp.
• Identifikácia príležitosti (generovanie leadu) – počas interakcie je úlohou agenta zistiť

potenciál pre ďalšie spracovanie zákazníka pre prípadný predaj služieb
Pre generovanie leadu sa niekedy využíva tzv. doubletouch metóda. Tá vychádza principiálne z 
rozdelenia predajného procesu na dvoch agentov, resp. dve interakcie. Počas prvej interakcie 
zákazníka kontaktuje všeobecný agent telesales a zisťuje potenciál predaja ďalších produktov. Pri 
zistení potenciálu vykonáva generovanie leadu pre špecializovaných obchodníkov, ktorí sa už 
sústredia priamo na predaj konkrétneho produktu.

Akvizícia zákazníka má pri odchodzej interakcii niekoľko fáz, pričom rôzne kampane sa môžu líšiť v 
tom, v ktorej fáze je daný kontakt odovzdaný na ďalšie spracovanie:

• Identifikácia príležitosti (prospect generation) – počas interakcie je zistený potenciál pre 
ďalšiu činnosť v rámci predaja, nie je však realizovaná konkrétna ponuka produktu.

• Generovanie leadu (lead generation) – počas interakcie je ponúkaný produkt a v prípade 
zistenia záujmu je kontakt odovzdaný pre priame spracovanie interným obchodným 
oddelením alebo partnerom.

• Uzatvorenie zmluvy (contract closure) – cieľom interakcie je priame uzatvorenie obchodnej 
zmluvy medzi spoločnosťou, pre ktorú kontaktné centrum prevádzkuje činnosť akvizície, a 
zákazníkom. Uzatvorenie zmluvy vyžaduje písomnú alebo ústnu formu v preukaznej forme.

V rámci realizácie telesales činnosti sa odchodzie kampane delia na škálu, ktorá zodpovedá 
nasledujúcim základným stupňom, a podľa ktorej sa spravidla volí technologická realizácia prevádzky:
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• Studená báza (cold contacts) – Označuje bázu, ktorá pozostáva z kontaktov, ktoré doteraz 
nie sú v rámci kampane nijako kontaktované. Vyznačuje sa spravidla nízkou dovolateľnosťou 
a nízkou mierou úspešnosti, čo musí byť technologicky kompenzované schopnosťou 
kontaktného centra obslúžiť veľké množstvo kontaktov.

• Zahriata báza (warm contacts) – Označuje bázu, ktorá už prebehla niektorými základnými 
procesmi akvizície, avšak nebol vyjadrený záujem o produkt na takej úrovni, aby bola 
garantovaná vysoká úspešnosť predaja.

• Hot leady (hot leads) – Označuje bázu, ktorá aktívne prejavila záujem o produkt a vyznačuje 
sa vysokou mierou úspešnosti, pretože v mnohých prípadoch sa jedná len o formálne 
dotiahnutie predaja, avšak stále je väčšina prípadov charakteristická nutnosťou obchodného 
predaja v rámci interakcie.

Odchádzajúce volanie sa v rámci kampaní realizuje niektorým z nasledujúcich typov vytáčaniaj, 
spravidla pomocou funkcie nazývanej dialer:

• Preview dialer – Označuje spôsob, kedy je kontakt manuálne načítaný, preštudovaný,
manuálne navolaný a kompletne manuálne vyhodnotený a uložený.

• Progressive dialer – Označuje automatizovaný spôsob vytáčania, kedy je záznam
automaticky agentovi zobrazený ešte pred samotným navoláním, po definovanom
oneskorení je záznam automaticky navolaný a v prípade neúspešného spojenia automaticky
uzavretý so zodpovedajúcim vyhodnotením. V prípade úspešného spojenia je záznam
spracovaný rovnako ako v prípade preview dialeru.

• Predictive dialer – Označuje spôsob vytáčania, kedy je pre každého agenta na základe
štatistického vyhodnotenia predchádzajúcej prevádzky roztočených niekoľko hovorov a pri
spojení so zákazníkom je konkrétny hovor pridelený voľnému agentovi. Tento spôsob
vytáčania v princípe počíta s tým, že niektoré hovory (spravidla viac ako polovica) nie sú
vôbec zákazníkom zodpovedané.

2.2. Príchodzie interakcie (inbound) 
Inbound prevádzka je v praxi realizovaná principiálne jednoduchými, avšak rôznymi spôsobmi. 
Základný prístup zahŕňa rozdelenie agentov podľa tzv. skillov, ktoré vyjadrujú schopnosť agenta 
obsluhovať konkrétnu prevádzku na konkrétnom kanáli. V typickom kontaktnom centre, v podstate 
už od najmenšieho rozsahu, disponuje agent zvyčajne vždy kombináciou niekoľkých skillov.

Jednotlivé skilly sa v inboundovej prevádzke delia nasledovne:

• Podľa kanálu – Schopnosť agenta obsluhovať určité kanály (WebChat, hovory, ...) je spravidla
daná jeho verbálnymi schopnosťami.

• Podľa funkcie – Zákazník môže kontaktné centrum kontaktovať s požiadavkami rôznej
kategórie, ktoré sa spravidla delia na servis (existujúci zákazník) a predaj (nový zákazník).
Tieto dve základné kategórie vyžadujú od agenta rôzne zručnosti, pretože v prípade servisu je
primárnou úlohou agenta starostlivosť o zákazníka, v prípade predaja akvizícia nového
zákazníka, ktorá vyžaduje skôr predajné zručnosti.

• Podľa projektu – V kontaktnom centre môže byť paralelne prevádzkovaných niekoľko
projektov, na ktoré sú agenti alokovaní.
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Obrázok 2 - Príklad kombinácie skillov na inboundovom kontaktnom centre

Skillset konkrétneho agenta je vždy daný kombináciou vyššie uvedených parametrov. Týchto 
kombinácií sa v bežnom kontaktnom centre vyskytuje vždy viacero. V niektorých prípadoch je možná 
štandardizácia podľa role daného agenta, niekedy je kombinácia vyložene individuálna a každý agent 
je v tomto ohľade unikátny.

Ak je dané prostredie charakteristické paralelným výskytom viacerých úplne odlišných skillov, 
spravidla existenciou niekoľkých paralelných projektov, ktoré sú v radách agentov veľmi variantne 
poskladané, hovoríme o tzv. multiskillovom prostredí. Vyššie uvedený princíp sa v praxi označuje ako 
skill-based routing. V zložitejších prevádzkach sa ďalej vyskytuje funkcia zvaná competence routing, 
ktorá označuje rôznu prioritizáciu agentov podľa úrovne ich zručností, a to takým spôsobom, aby 
napríklad nových zákazníkov primárne vybavovali seniorní predajcovia, a až neskôr sa interakcie 
smerujú na juniorných agentov. Ak je k dispozícii segmentácia zákazníckej bázy, je tiež obvyklé 
smerovať kľúčovejších zákazníkov na seniornejších agentov.

2.2.1. Distribučné matice 
V multichannel prostredí je pri multiskillové kombinácii niekoľkých komunikačných kanálov v osobe 
jedného agenta nutné nadefinovať konfiguráciu paralelizácie aktivít podľa jednotlivých typov kanálov. 
K tomuto spravidla slúži nástroj distribučnej matice. V tej je definovaný vzťah medzi kanálmi a 
maximálnym počtom aktivít, ktoré môžu byť na agenta smerované.

V riadkoch vzorovej matice uvedenej ďalej sa nachádza metrika "Počet otvorených aktivít". V 
stĺpcoch matice je uvedená metrika "Prijať novú aktivitu". Vzorová matica vyzerá nasledovne:

Otvorené \ Prijať Hovor Web chat SMS chat Messenger 

Hovor 0 1 1 1 
Web chat 1 2 1 2 
SMS chat 2 1 1 1 
Messenger 1 2 2 1 

Vyššie uvedená matica je interpretovaná nasledovne:

• Pokiaľ na agenta prichádza hovor, prejde na neho iba vtedy, ak má maximálne 0 otvorených
hovorov, maximálne 1 otvorený web chat, maximálne 2 otvorené SMS chaty a maximálne 1
otvorený Messenger chat

• Ak na agenta prichádza web chat, prejde na neho iba vtedy, ak má maximálne 1 otvorený
hovor, maximálne 2 otvorené web chaty, maximálne 1 otvorený SMS chat a maximálne 2
otvorené Messenger chaty
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• Pokiaľ na agenta prichádza SMS chat, prejde na neho iba vtedy, ak má maximálne 1 otvorený
hovor, maximálne 1 otvorený web chat, maximálne 1 otvorený SMS chat a maximálne 2
otvorené Messenger chaty

• Ak na agenta prichádza SMS chat, prejde na neho iba vtedy, ak má maximálne 1 otvorený
hovor, maximálne 2 otvorené web chaty, maximálne 1 otvorený SMS chat a maximálne 1
otvorený Messenger chat

Ak daný agent nespĺňa uvedené podmienky, hovor alebo web chat na agenta neprejde a pokračuje 
sa ďalej v distribučnej stratégii.

2.3. Ďalšia terminológia 
Ďalšie termíny sú uvedené v nasledujúcej terminologickej tabuľke zoradené abecedne:

Termín Vysvetlenie
Abandoned interaction 
(abandon) 

Interakcia, ktorá bola opustená (resp. zavesená) zákazníkom
pred vyzdvihnutím agentom.

Automated Speech 
Recognition (ASR) 

Technológia, ktorá umožňuje obsluhu zákazníka 
automatizovaným spôsobom pomocou hlasovej navigácie.

Blending Spôsob práce, ktorý je charakteristický súčasnou obsluhou
prichádzajúcej a odchádzajúcej prevádzky.

Busy Hour Call Attempts 
(BHCA) 

Metrika vyjadrujúca maximálne paralelné vyťaženie kontaktného 
centra počtom interakcií, ktorá slúži ako podklad pre správne 
nadimenzovanie výkonnostných prostriedkov aplikácie.

Callback 

Computer Telephony 
Integration (CTI) 

Označenie integrovaného riešenia priamo do informačných 
systémov, ktoré agent využíva v bežnej prevádzke. Zvyčajne 
sa vyskytuje v podobe zvanej CTI lišta alebo CTI panel.

Co-browsing Technologický spôsob súčasného zobrazenia rovnakej
informácie, najmä v zmysle prezeranie webových stránok,
pre zákazníka i agenta. 

Customer Relationship 
Management (CRM) 

Procesný prístup a označenie informačného systému 
slúžiaceho na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Erlang Jednotka vypočítaná ako počet hodín telefónnej prevádzky
v jednej hodine času. 

Expected Wait Time (EWT) Časová informácia, ktorá vyjadruje očakávanú dobu čakania 
na obslúženie agentom pri začatí interakcie zo strany 
zákazníka.

First Call Resolution (FCR) Prípad, kedy je požiadavka plne ukončená už počas prvej
interakcie so zákazníkom a na vyriešenie nie je nutná
dalšia komunikácia. 

Idle state Stav agenta, ktorý označuje pripravenosť na vybavovanie 
interakcií, avšak bez práve aktívnej aktivity.

Interactive Voice Response 
(IVR) 

Systém hlasovej navigácie ovládanej prostredníctvom klávesnice
telefónu alebo iného vstupného zariadenia. 

Key Performance Indicator 
(KPI) 

Všeobecné označenie skupiny metrík, ktoré slúžia na 
manažérske rozhodovanie a vyhodnocovanie aktivity alebo 
popis nejakej funkčnej jednotky.

Procesná aktivita, v rámci ktorej je zákazník navolaný 
kontaktným centrom v prípade neúspešného spojenia zo 
strany zákazníka.
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Nuissance call Akákoľvek nevyžiadaná hovorová interakcia, ktorá spotrebováva
zdroje kontaktného centra. 

Ready state Stav agenta, ktorý označuje pripravenosť na vybavovanie 
interakcií.

Screen pop Správanie, ktoré spôsobí automatické otvorenie externej 
aplikácie pri prijatí prichádzajúcej interakcie.

Service Level Agreement 
(SLA) 

Všeobecné označenie pre minimálnu požadovanú kvalitu 
služby, ktorá je buď garantovaná ako zmluvná požiadavka, 
alebo interne prostredníctvom stanovenia cieľov.

Text-to-speech Riešenie umožňujúce prevod textových vstupov do hlasovej
podoby. 

Speech-to-text Riešenie umožňujúce automatický prepis hlasových interakcií 
do textovej podoby pre ďalšiu analýzu a spracovanie.

Wallboard Komponent riešenia pre kontaktné centrum, ktorý slúži na

Workforce Management 
(WFM) 

Disciplína venujúca sa kapacitnému plánovaniu a riadeniu 
kapacít v kontaktnom centre.

Workforce Optimisation 
(WFO) 

3. Štatistické metriky
Nasledujúci text slúži pre všeobecný popis a normalizáciu metrík, ktoré sa v kontaktnom centre bežne 
používajú. Popis je znázornený najmä na objektoch typu interakcie (červená), aktivita (modrá) a 
spracovanie (zelená). Pri odchádzajúcich smeroch je súčasne indikované trvanie pripojenia zákazníka 
k interakcii (oranžová). Pre najnázornejší opis sú využité vzorové príklady.

V príkladoch ďalej sú využité nasledujúce metriky:

Metrika Zkratka Popis 

Handling Time HT Doba, ktorú agentom zabralo spracovanie danej interakcie
Interaction Duration 
(Call Duration) 

ID 
(CD) 

Dĺžka interakce 

Waiting Time WT 

Ringing Time RT Doba, ktorú agent alebo systém čakal na spojenie so 
zákazníkom

After Interaction Work 
(After Call Work) 

AIW 
(ACW) 

Doba po spracovaní interakcie, počas ktorej agent vykonáva
operácie spojené s obsluhou danej interakcie

Before Interaction Work 
(Before Call Work) 

BIW 
(BCW) 

Doba pred spracovaním interakcie, počas ktorej agent 
vykonáva operácie spojené s obsluhou danej interakcie

Talk Time TT Doba, ktorú agent strávil nad spracovaním interakcie
Interaction Count CNT Celkový počet interakcií 

Nasledujúce metriky sú odvodené od základných metrík vyššie a slúžia pre prehľad skratiek 
v nasledujúcich príkladoch:

Metrika Skratka Popis

súhrnnú prezentáciu aktuálnych a okamžitých prevádzkových 
informácií kontaktného centra, spravidla zobrazený na 
televíznej obrazovke v priestoroch kontaktného centra.

Systém pre automatickú optimalizáciu plánovania kapacít na 
základe štatistických výpočtov vychádzajúcich z 
predchádzajúcej prevádzky.

Doba, ktorú zákazník čakal na spojenie s agentom u 
prichádzajúceho hovoru
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Average Handling Time AHT Priemerná dĺžka spracovania interakcií
Total Handling Time HTTOTAL Celková dĺžka spracovania všetkých interakcií
Average Interaction Duration 
(Average Call Duration) 

AID 
(ACD) 

Priemerná dĺžka interakcií

Maximum Interaction Duration 
(Maximum Call Duration) 

IDMAX 
(CDMAX) 

Maximálna dĺžka interakcie

Total Interaction Duration 
(Total Call Duration) 

IDTOTAL 
(CDTOTAL) 

Celková dĺžka všetkých interakcií

Average Waiting Time WTAVG Priemerná doba čakania na prijatie interakcie agentom
Maximum Waiting Time WTMAX Maximálna doba čakania na prijatie interakcie agentom
Total Waiting Time WTTOTAL Celková doba čakania na prijatie interakcií agentom

3.1. Prichádzajúce interakcie 
Nasledujúci príklad znázorňuje prichádzajúcu interakciu, u ktorej agent nevypĺňa žiadne informácie 
o hovore a po ukončení interakcie tak nie je dôvod naďalej zobrazovať okno aktivity.

• Bod tA = vstup prichádzajúcej interakcie (hovoru) do fronty, vzniká objekt interakcie
• Bod tB = prijatie interakcie agentom, vzniká aktivita agenta a súčasne spracovanie agenta
• Bod tC = ukončenie interakcie agentom alebo zákazníkom, zaniká interakcia, aktivita aj

spracovanie

Vo vyššie uvedenom príklade platia nasledujúce vzorce na výpočet metrík:

𝑊𝑇 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

𝑅𝑇 = 0

𝐻𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐵 

𝐼𝐷 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐴 

𝑇𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐵 

𝐵𝐼𝑊 = 0

𝐴𝐼𝑊 = 0

3.2. Prichádzajúce interakcie s formulárom
Nasledujúci príklad znázorňuje prichádzajúcu interakciu, po ktorej ukončení agent vypĺňa formulár 
týkajúci sa obsahu danej interakcie.
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• Bod tA = vstup prichádzajúcej interakcie (hovoru) do fronty, vzniká objekt interakcie
• Bod tB = prijatie interakcie agentom, vzniká aktivita agenta a súčasne spracovanie agenta
• Bod tC = ukončenie interakcie agentom alebo zákazníkom, zaniká interakcia a spracovanie
• Bod tD = ukončenie aktivity agentom po vyplnení formulára

Vo vyššie uvedenom príklade platia nasledujúce vzorce na výpočet metrík:

𝑊𝑇 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

𝑅𝑇 = 0

𝐻𝑇 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐵 

𝐼𝐷 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐴 

𝑇𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐵 

𝐵𝐼𝑊 = 0

𝐴𝐼𝑊 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐶 

3.3. Prichádzajúce interakcie s formulárom a s prepojením 
Nasledujúce príklady znázorňujú situáciu na fronte, keď je nastavený formulár a je teda nutné 
vykonávať operácie týkajúce sa interakcie aj po jej ukončení, a súčasne dôjde k prepojeniu hovoru na 
druhého agenta.

• Bod tA = vstup prichádzajúcej interakcie (hovoru) do fronty, vzniká objekt interakcie
• Bod tB = prijatie interakcie agentom, vzniká aktivita agenta a súčasne spracovanie agenta
• Bod tC = prepojenie interakcie na iného agenta, zaniká spracovanie pôvodného agenta
• Bod tD = ukončenie činností po interakcii pôvodného agenta, zaniká aktivita pôvodného 

agenta
• Bod tE = zahájenie interakcie novým agentom, vzniká aktivita nového agenta
• Bod tF = ukončenie interakcie novým agentom alebo zákazníkom, zaniká spracovanie nového 

agenta a interakcie
• Bod tG = ukončenie činností po interakcii nového agenta, zaniká aktivita nového agenta
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Vo vyššie uvedenom príklade platia nasledujúce vzorce na výpočet metrík:

𝑊𝑇 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

𝑅𝑇 = 0

𝐻𝑇 = (𝑡𝐷 − 𝑡𝐵) + (𝑡𝐺 − 𝑡𝐸) 

𝐼𝐷 = (𝑡𝐶 − 𝑡𝐵) + (𝑡𝐹 − 𝑡𝐸) 

𝑇𝑇 = (𝑡𝐶 − 𝑡𝐵) + (𝑡𝐸 − 𝑡𝐶) 

𝐵𝐼𝑊 = 0

𝐴𝐼𝑊 = (𝑡𝐷 − 𝑡𝐶) + (𝑡𝐺 − 𝑡𝐹) 

3.4. Odchádzajúce interakcie 
Nasledujúci príklad znázorňuje odchádzajúcu interakciu, u ktorej agent nevypĺňa žiadne informácie o hovore.

• Bod tA = vznik odchádzajúcej interakcie (hovoru) vo fronte, vzniká objekt interakcie, aktivity i 
spracovania

• Bod tB = prijatie interakcie zákazníkom
• Bod tC = ukončenie odchádzajúcej interakcie, zaniká objekt interakcie, aktivity i spracovania

Vo vyššie uvedenom príklade platia nasledujúce vzorce na výpočet metrík:

𝑊𝑇 = 0

𝑅𝑇 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

𝐻𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐴 

𝐼𝐷 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐴 

𝑇𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐴 

𝐵𝐼𝑊 = 0

𝐴𝐼𝑊 = 0

3.5. Odchodzie interakcie s formulárom 
Nasledujúci príklad znázorňuje odchádzajúcu interakciu, u ktorej agent zobrazuje pred inicializáciou 
interakcie údaje o zákazníkovi a po ukončení interakcie vypĺňa novo zistené údaje.

• Bod tA = načítanie záznamu agentom, vzniká aktivita
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• Bod tB = zazájenie nterakcie agentom, vzniká objekt interakcie a spracovanie
• Bod tC = prijatie interakcie zákazníkom
• Bod tD = ukončenie interakcie agentom alebo zákazníkom, zaniká objekt interakcie a 

spracovanie
• Bod tE = ukončenie činnosti po interakcii agenta, zaniká aktivita agenta

Vo vyššie uvedenom príklade platia nasledujúce vzorce na výpočet metrík:

𝑊𝑇 = 0

𝑅𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐵 

𝐻𝑇 = 𝑡𝐸 − 𝑡𝐴 

𝐼𝐷 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐵 

𝑇𝑇 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐵 

𝐵𝐼𝑊 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

𝐴𝐼𝑊 = 𝑡𝐸 − 𝑡𝐷 

3.6. Odchádzajúce interakcie s prediktívnym dialerom 
Nasledujúci príklad znázorňuje odchádzajúcu interakciu, ktorá je iniciovaná prediktívnym dialerom, 
následne spojená so zákazníkom a alokovaná na dostupného agenta.

• Bod tA = zahájenie interakcie prediktívnym dialerom, vzniká objekt interakcie
• Bod tB = prijatie interakcie zákazníkom
• Bod tC = prijatie interakcie agentom, vzniká aktivita a spracovanie
• Bod tD = ukončenie interakcie agentom alebo zákazníkom, zaniká aktivita i spracovanie
• Bod tR = ukončenie činnosti po interakcii agenta, zaniká aktivita agenta

Vo vyššie uvedenom príklade platia nasledujúce vzorce na výpočet metrík:

𝑊𝑇 = 𝑡𝐶 − 𝑡𝐵 

𝑅𝑇 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

𝐻𝑇 = 𝑡𝐸 − 𝑡𝐶  

𝐼𝐷 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐴 

𝑇𝑇 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐶  

𝐵𝐼𝑊 = 0

𝐴𝐼𝑊 = 𝑡𝐸 − 𝑡𝐷 

3.7. Agregačné funkcie 
Nasledujúce vzorce platia pre výpočet agregovaných metrík.
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𝐴𝐻𝑇 =
∑ 𝐻𝑇𝐶𝑁𝑇
𝑖=0

𝐶𝑁𝑇

𝐻𝑇𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑𝐻𝑇

𝐶𝑁𝑇

𝑖=0

 

𝐴𝐼𝐷 =
∑ 𝐼𝐷𝐶𝑁𝑇
𝑖=0

𝐶𝑁𝑇

𝐼𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ 𝐼𝐷

𝐶𝑁𝑇

𝑖=0

 

𝑊𝑇𝐴𝑉𝐺 =
∑ 𝑊𝑇𝐶𝑁𝑇
𝑖=0

𝐶𝑁𝑇

𝑊𝑇𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑𝑊𝑇

𝐶𝑁𝑇

𝑖=0

 

3.8. Service Level a Occupancy 
Dve základné metriky pre riadené plánovanie kapacít sú:

• Service Level - vyjadruje schopnosť kontaktného centra zvládať obsluhu množstva interakcií, 
ktoré sú na kontaktné centrum smerované. Základným parametrom metriky je Service Level.

• Threshold - označuje počet sekúnd od vstupu do fronty, ktoré môže zákazník maximálne 
čakať na spojenie s agentom. U metriky sa niekedy ďalej používa parameter Abandon 
Threshold, čo označuje počet sekúnd od vstupu do fronty, do ktorých patria v podstate extra 
krátke hovory, ktoré teoreticky kontaktné centrum nemalo šancu ani zdvihnúť. Tieto hovory 
však v niektorých výpočtoch neovplyvňujú výpočet metriky, takže sa uvádza iba ako 
absolútna hodnota. Service Level sa uvádza ako percento hovorov, ktoré je nutné zdvihnúť do 
X sekúnd, teda napríklad SL 80/20 znamená, že kontaktné centrum musí zdvihnúť 80% 
interakcií do 20 sekúnd od vstupu do fronty.

• Occupancy - vyjadruje aktuálnu vyťaženosť agentov kontaktného centra.

Obe metriky sa uvádzajú v percentách a úzko spolu súvisia. Pomocou ich hodnôt možno čo 
najrýchlejšie odhadnúť preplánovanosť alebo podplánovanosť obsadenia kapacít kontaktného centra 
a následne tomuto prispôsobiť prevádzku. Typicky sú metriky nepriamo úmerné, teda pri poklese 
jednej druhá rastie a naopak, avšak existujú aj prípady, keď tento vzťah neplatí, z čoho je možné 
prípadne odvodiť typ prevádzky, ktorý kontaktné centrum obsluhuje. Hypoteticky ideálne hodnoty sú 
100% Service Level a 100% Occupancy, čo je v praxi úplne nedosiahnuteľné, jednak najmä kvôli 
vzťahu medzi týmito dvoma metrikami, ale súčasne z dôvodu finančných obmedzení, lebo vytláčanie 
SL nad hodnoty okolo 90-95% je nákladovo neefektívne.

Nasledujúca tabuľka uvádza orientačnú interpretáciu hodnôt metrík:

Service Level Occupancy Interpretace 

Rastie Klesá Kontaktné centrum stíha odbavovať prichádzajúce interakcie stále
lepšie, takže sú agenti čoraz menej vyťažení.

Klesá Rastie Kontaktné centrum stíha odbavovať prichádzajúce interakcie stále 
horšie, takže sú agenti čoraz viac vyťažení.
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Rastie Rastie Kontaktné centrum stíha odbavovať prichádzajúce interakcie čoraz 
lepšie, ale súčasne sú agenti čoraz viac vyťažení. Tento stav indikuje
približovanie sa k ideálnemu plánu kapacít.

Klesá Klesá Kontaktné centrum stíha odbavovať prichádzajúce interakcie stále 
horšie, ale súčasne sú agenti čoraz menej vyťažení. Tento stav 
indikuje nárazovú prichádzajúcu prevádzku, kedy sú interakcie na 
kontaktné centrum smerované vo vlnách, ktoré plne vyťažujú 
všetkých agentov, a následne nie sú na kontaktné centrum 
smerované takmer žiadne interakcie, takže sú agenti nevyťažení.

Pre výpočty metrík sú použité nasledujúce vstupné údaje:

Metrika Zkratka Popis 

Interactions count CNT 

Interactions answered ANSWR Celkový počet zodpovedaných interakcií
Interactions answered within 
Service Level Threshold 

ANSWRSLT Celkový počet zodpovedaných interakcií, ktoré 
čakali na spojenie s agentom menej, než je doba
Service Level Threshold 

Interactions abandoned ABN Celkový počet nezdvihnutých interakcí 
Interactions abandoned within 
Abandon Threshold 

ABNAT Celkový počet nezdvihnutých interakcí, ktoré 
čakali na spojenie menej, než je doba Abandon 
Threshold 

Interactions abandoned within 
Service Level Threshold after 
Abandon Threshold 

ABNSLT Celkový počet nezdvihnutých interakcií, ktoré 
čakali na spojenie menej, než je doba Service 
Level Threshold, ale viac, než je doba Abandon 
Threshold

Agents count AGNTS Celkový počet agentov, ktorí boli v sledovanom
období v ready stave

Idle time tIDLE Doba, po ktorú agent aktívne nevyužíva žiadnu 
aktivitu

Ready time tREADY Doba, po ktorú je agent schopný aktívne
obsluhovať aktivitu 

Pre výpočet metriky Service Level existuje viac teoretických variantov, z ktorých každý má určité 
nevýhody. Nasledujúci variant výpočtu metriky vychádza z predpokladu, že interakcie položené 
zákazníkom bez vyzdvihnutia agentom pred dobou Service Level Threshold nijako neovplyvňujú celú 
metriku:

𝑆𝐿𝑆𝐿𝑇 =
𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅𝑆𝐿𝑇

(𝐶𝑁𝑇 − 𝐴𝐵𝑁𝐴𝑇 − 𝐴𝐵𝑁𝑆𝐿𝑇)
∗ 100

Rovnaký výsledok možno dosiahnuť preformulovaním rovnice na nasledujúci tvar:

𝑆𝐿𝑆𝐿𝑇 =
𝐶𝑁𝑇 − (𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅 − 𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅𝑆𝐿𝑇) − 𝐴𝐵𝑁

𝐶𝑁𝑇 − 𝐴𝐵𝑁𝐴𝑇 − 𝐴𝐵𝑁𝑆𝐿𝑇
∗ 100

Druhý variant výpočtu považuje položené interakcie bez vyzdvihnutia agentom s dobou kratšou, než je 
Service Level Threshold, za interakcie vyzdvihnuté agentom a tie tak majú pozitívny vplyv na metriku:

𝑆𝐿𝑆𝐿𝑇 =
(𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅 + 𝐴𝐵𝑁) − [(𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅 − 𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅𝑆𝐿𝑇) + (𝐴𝐵𝑁 − 𝐴𝐵𝑁𝐴𝑇 − 𝐴𝐵𝑁𝑆𝐿𝑇)]

𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅 + 𝐴𝐵𝑁
∗ 100

Rovnaký výsledok možno dosiahnuť preformulovaním rovnice na nasledujúci tvar:

Celkový počet interakcií smerovaných na 
kontaktné centrum
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𝑆𝐿𝑆𝐿𝑇 =
𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅𝑆𝐿𝑇 + 𝐴𝐵𝑁𝐴𝑇 + 𝐴𝐵𝑁𝑆𝐿𝑇

𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅 + 𝐴𝐵𝑁
∗ 100

Celkový Service Level bez vplyvu parametra Service Level Threshold možno vypočítať nasledovným 
vzorcom:

𝑆𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝐴𝑁𝑆𝑊𝑅

𝐴𝐵𝑁 − 𝐴𝐵𝑁𝐴𝑇
∗ 100

Vzťah medzi metrikou celkového Service Levelu a Service Levelu s vplyvom parametra Service Level 
Threshold indikuje trpezlivosť zákazníkov čakať na spojenie s agentom kontaktného centra a je 
podkladom pre prípadnú implementáciu Callback na danom skille.

Pre výpočet occupancy platí nasledujúci vzorec:

𝑂𝐶𝐶 = (1 −
𝑡𝐼𝐷𝐿𝐸
𝑡𝑅𝐸𝐴𝐷𝑌

) ∗ 100

V multichannel/omnichannel riešení možno teoreticky vzorec na výpočet occupancy prispôsobiť ako 
podiel celkovej dĺžky aktivít agenta a maximálnej dĺžky aktivít, ktoré mohol agent dosiahnuť. V praxi 
je však veľmi ťažké určiť vhodnú kombináciu distribučnej matice pre výpočet maximálnej 
dosiahnuteľnej dĺžky aktivít, rovnako tak ako je značne pochybná užitočnosť takej kalkulácie.

3.9. Zákaznícka spokojnosť
V oblasti kontaktných centier sa používajú dve základné metriky, ktoré slúžia na meranie zákazníckej 
spokojnosti. Jedná sa o "Customer Satisfaction" (CSAT) a "Net Promoter Score" (NPS). CSAT je 
kľúčová metrika používaná na meranie spokojnosti zákazníka s poskytnutím služby, s produktom 
alebo všeobecne napríklad s poskytnutím pomoci. NPS (Net Promoter Score) je metrika používaná na 
meranie zákazníckej lojality k spoločnosti alebo službe. 

Rozdiel medzi CSAT a NPS je najlepšie názorne indikovaný na spôsobe, akým sa zákazníka pri meraní 
pýtame:

• „Ako ste boli spokojní s poskytnutím služby?" / "Ako by ste hodnotili poskytnutú telefonickú 
podporu vami zakúpeného produktu?" - sú otázky určené na meranie CSAT

• „Ako veľmi je pravdepodobné, že by ste službu odporúčili svojim priateľom? " - je otázka 
určená pre meranie NPS

V rámci merania zákazníckej spokojnosti prostredníctvom metriky CSAT sa zvyčajne používa úzka 
stupnica niekoľkých možností (napríklad 5), ktoré priamo vyjadrujú, ako veľmi bol zákazník s 
poskytnutou službou spokojný. Cieľom CSAT je meranie okamžitej reakcie na konkrétnu interakciu, 
produkt alebo udalosť, nijako však už nepopisuje dlhodobý vzťah zákazníka a spoločnosti. Pri počítaní 
metriky CSAT sa najprv určí, ktoré voľby označujú spokojného zákazníka, a potom sa spočíta ich 
podiel na celkovej báze zozbieraných dát. Všeobecne vyzerá výpočet nasledovne:

𝐶𝑆𝐴𝑇 =
𝐶𝑁𝑇𝐶𝑆𝐴𝑇+
𝐶𝑁𝑇𝐶𝑆𝐴𝑇

Vo vyššie uvedenom vzorci sú definované nasledujúce premenné:

• CNTCSAT+ je počet hodnotení, ktoré možno označiť ako spokojných zákazníkov
• CNTCSAT je počet všetkých získaných hodnotení

Napríklad pre voľby 1-5 (1 = veľmi nespokojný, 2 = nespokojný, 3 = neutrálny, 4 = spokojný, 5 = veľmi 
spokojný) vyzerá výpočet nasledovne:
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𝐶𝑆𝐴𝑇 =
𝐶𝑁𝑇𝐶𝑆𝐴𝑇4−5
𝐶𝑁𝑇𝐶𝑆𝐴𝑇

 

Metrika NPS je z pohľadu definovania stupnice podstatne konkrétnejšia. Hodnotenie sa vždy 
pohybuje v rozsahu celých čísel od 0 do 10, pričom jednotlivé bodové hodnotenia sú následne 
radené do nasledujúcich skupín:

• 9-10 sa označujú ako promotéri - nadšení zákazníci dlhodobo verní službe, produktu alebo 
spoločnosti

• 7-8 sa označujú ako pasívni - spokojní zákazníci bez väčšieho nadšenia z konkrétnej služby, 
produktu alebo spoločnosti

• 0-6 sa označujú ako detraktoři - nespokojní zákazníci, ktorí môžu šíriť negatívne skúsenosti 
ďalej

Vzorec pre výpočet metriky NPS je potom nasledujúci

𝑁𝑃𝑆 =
𝐶𝑁𝑇𝑃𝑅𝑂𝑀
𝐶𝑁𝑇

−
𝐶𝑁𝑇𝐷𝐸𝑇
𝐶𝑁𝑇

Vo vyššie uvedenom vzorci sú definované nasledujúce premenné:

• CNTPROM je počet hodnotení, ktoré spadajú do kategórie promotérov
• CNTDET je počet hodnotení, ktoré spadajú do kategórie detraktorov
• CNT je celkový počet získaných hodnotení

V prípade hodnotenia interakcie s kontaktným centrom sa zvyčajne vykonáva primárne prieskum metriky 
CSAT, a to prostredníctvom automatickej interakcie s určitým oneskorením. Môže sa jednať napríklad o:

• Automatizovaný hodnotiaci hovor iniciovaný po určitej dobe po ukončení hovoru
• Automatizovaný hodnotiaci hovor iniciovaný po určitej dobe po uzavretí prípadu 

(objednávka, servisná požiadavka, ...)
• Automatické smerovanie hovoru do hodnotiaceho IVR po dokončení hovoru
• Automatizované zaslanie hodnotiacej SMS po určitej dobe po ukončení hovoru
• Automatizované zaslanie emailu po určitej dobe po uzavretí prípadu (objednávka, servisná 

požiadavka, ...)
• Zobrazenie hodnotiacej stupnice po ukončení webchatu
• Zobrazenie hodnotiacej stupnice v pätičke emailovej správy

Hodnotenie NPS možno tiež realizovať po ukončení interakcie alebo uzavretí prípadu, avšak pri jeho 
návrhu je nutné brať do úvahy jeho dlhodobý účel. Zvyčajne sa preto implementuje napríklad ako 
doplňujúca otázka k metrike CSAT.

4. Záver
Cieľom dokumentu je všeobecný opis základných funkčných jednotiek štandardného kontaktného 
centra pre zaistenie podkladu pri návrhu a využívaní aplikácie Daktela V6. Súčasťou dokumentu je aj 
teoretický základ výpočtu jednotlivých štatistických metrík, ktoré slúžia na praktickú prevádzku 
kontaktného centra a manažérske rozhodovanie.
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