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Orange wdrożył KMS Lighthouse! 
 
Pozytywne doświadczenia klientów i wydajniejsza 
praca agentów znacząco poprawiły obsługę klienta 
w Grupie 
 

 

 

ORANGE 

Orange to globalny operator telekomunikacyjny, działający w Europie, Afryce krajach i Bliskiego 

Wschodu.  W celu zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi klienta na najwyższym poziomie 

Orange pracuje ze swoimi klientami za pośrednictwem wielu kanałów wsparcia m.in. centrów 

kontaktowych, sklepów detalicznych i usług oraz centrów sprzedaży na całym świecie. Orange za 

pomocą sieci nowej generacji dostarcza usługi telefonii komórkowej, Internet, telewizję oraz usługi 

przesyłania strumieniowego, takie jak muzyka i wideo dla ponad 256 milionów klientów, którzy łącznie 

korzystają z 148 milionów usług. Największym wyzwaniem dla Orange jest inteligentne koordynowanie 

pracy call centrer Inhouse i Outsorce na całym świecie i właśnie w tym celu wdrożyli system do 

zarządzania KMS Lighthouse. 

 

 

WYZWANIE 

Efektywna obsługa klienta, czyli umiejętność nie tylko pozyskania nowych abonentów, ale przede 

wszystkim utrzymanie obecnych to największe wyzwanie w branży telekomunikacyjnej obecnych 

czasów. W celu sprostania coraz bardziej rosnącym wymaganiom klientów, Orange wdrożyło system 

do strategicznego zarządzania wiedzą – KMS Lighthouse tak, aby ujednolicić i lepiej zarządzać wiedzą 

produktową w rozproszonych centrach obsługi.  

 

 

  

ZREALIZOWANE CELE: 

• Poprawa wyników dotyczących satysfakcji klientów o ponad 15% 

• Zredukowanie czasu szkoleń wstępnych o ponad 50% 

• Najwyższe wyniki podczas rozwiązywania zgłoszeń w trakcie pierwszej rozmowy 

telefonicznej w Grupie 

• Realnie skrócony czas obsługi klienta o ponad 28% 
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ROZWIĄZANIE 

Firma Orange zdecydowała się na wdrożenie systemu do zarządzania wiedzą KMS Lighthouse oraz 

integrację z istniejącym systemem CRM i pulpitami nawigacyjnymi agentów, co zapewniło  

sprawniejsze i szybsze zarządzanie wiedzą, dokumentami, a także danymi w Grupie. Ponadto 

rozwiązanie pomogło zredukować szkolenia nowych agentów o ponad 50%, skrócić całkowity czas 

trwania połączeń oraz przełożyło się na pozytywne wyniki badań oceniających satysfakcję klientów. 

Dzięki zintegrowanej bazie wiedzy znajomość produktów, usług i oferty przez agentów znacząco 

wzrosło, co przełożyło się na sprawniejsze realizowanie kampanii marketingowych oraz wyższe wyniki 

sprzedażowe w krajach, w których wdrożono system KMS Lighthouse. 

 

REFERENCJE 

„Po przeanalizowaniu wielu rozwiązań dedykowanych do zarządzania wiedzą, zdecydowaliśmy się 

na współpracę z KMS Lighthouse. Zespół KMS Lighthouse wykonał szeroką ekspertyzę 

przedwdrożeniową, wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i znajomością procesów, które 

warto było zoptymalizować.” 

Voicu Zavadschi, 

Kierownik projektu obsługi klienta na rynku masowym, Orange 
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