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Pneumatiky.cz – školí nováčky 
zákaznické péče levně a rychleji!

„Tvoříme novou éru bezpečné jízdy i zákaznické 
péče!“ – je hlavní moto největšího internetového 
distributora pneumatik v ČR. Proto se tento e-shop 
soustředí hlavně na vzdělávání zákazníků v oblasti 
přezouvání. 750 milionový obrat ročně i expanze 
do zahraničí jsou zkrátka velká zodpovědnost. 
Zaměstnanci jsou pravidelně školeni profesionály 
u prestižních výrobců tradičních značek. Díky 
perfektním znalostem operátorů i špičkové zákaznické 
podpoře si Pneumatiky.cz titul leadera právem zaslouží.

Vlivem přezouvání na zimní a letní gumy obchod navíc 
zažívá 2 × ročně extrémní nárůst prodeje. Proto je počet 
specialistů zákaznické péče navyšován ze 7 na 25. Ti 
denně vyřídí více jak 1000 hovorů a 1500 e-mailů. Práce 
jim jde od ruky hlavně díky spolehlivým aplikacím.

Využité služby:

Ticketovací systém

Kontaktní call centrum

Zahraniční čísla v ČR
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Co jsme používali dříve

Zákaznický servis Pneumatiky.cz používal pro odbavování příchozích hovorů 
jednoduchou HW ústřednu Stand. Chyběl jim IVR a jakékoliv statistiky pro plánování 
provozu call centra.

S nástroji IPEXu vyřizujeme telefony, maily i chat

Manažerka call centra hledala komplexní software, se kterým by její tým obsloužil hovory, 
e-maily i chat. Proto se ideálním řešením staly nástroje od IPEXu. Díky provázanosti 
aplikací Call centrum a Ticketing řeší nyní veškerou komunikaci se zákazníkem na 
jednom místě.

Čím jednodušší obsluha, tím levnější provoz

Obsluha zákaznické péče e-shopu Pneumatiky.cz musí být rychlá a jednoduchá. 
Pravidelný nábor brigádníků na sezónní špičky totiž stojí mnoho času i peněz. „IPEX 
nám k aplikacím poskytl videonávody, které zkrátily čas na zaškolení nováčků. Díky 
snadnému ovládání se nám navíc zvýšila produktivita. Tím šetříme na nákladech 20 %.“ 
řekla manažerka zákaznického centra Tereza Přibylová.

Manažer potřebuje mít přehled a flexibilitu v řízení

Díky statistikám přímo v aplikaci IPEXu řídí manažerka call centrum i z konferenčních 
místností mimo firmu. Během okamžiku je schopna operativně koordinovat svůj tým 
a plánovat směny podle vytížení linky s přesností na minuty. S panelem supervizora má 
navíc přehled, co se na oddělení právě děje.

Interní požadavky v ticketingu

Ticketovací systém pro mailové dotazy zákazníků má i skvělé využití v interní komunikaci 
mezi odděleními. „Postupně jsme na tento způsob komunikace přešli v celé firmě.“ 
prozradila Tereza Přibylová. Výrazné zlepšení se podle ní dostavilo hlavně u:

1. Vyřizování požadavků, které dříve ležely v soukromých e-mailových schránkách.
2. Zodpovědnosti za splnění zadaných úkolů.
3. Zastupitelnosti kolegů, kteří jsou například nemocní.

„Klienti u nás hledají 
prvotřídní technické 
poradenství. Jsem ráda, že 
se nám stejné péče dostává 
od IPEXu. Neuvěřitelná 
snaha a ochota jejich 
specialistů je zkrátka to, 
co očekáváte od kvalitní 
spolupráce!“

Tereza Přibylová
Manažer zákaznické péče
Onio s.r.o.,
provozovatel Pneumatiky.cz
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Zákaznická péče 
v Pneumatiky.cz

  32 aktivních telefonních front
  50 000 příchozích hovorů/ rok
  25 sdílených mailových 

schránek v ticketovacím 
systému

  zmeškané hovory do 7 %
  více než 93 % hovorů odbaveno 

do 20 s
  odpověď na maily nejpozději do 

3 hod. od přijetí


