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U:fon dnes na Facebooku představil tým operátorů z centra zákaznické péče, kteří budou
pomáhat řešit problémy a připomínky svých zákazníků přímo prostřednictvím této stále
populárnější sociální sítě
(více na
http://www.facebook.com/Ufoni
).

„Přestože většina firem v Česku už dnes se svými zákazníky přes Facebook komunikuje,
rozhodně se zatím nedalo mluvit o skutečné péči, jak ji známe z klasických zákaznických
center, která fungují především po telefonu. Inspirovali jsme se v zahraničí a odteď budou naši
operátoři kromě call centra fungovat i on-line na Facebooku. Zatím pouze v pracovní době
našeho call centra, tedy od 8 ráno do 8 večer, do budoucna ale počítáme i s tím, že nám tento
nástroj umožní výrazně prodloužit provozní dobu,“ říká Oleg Vojtíšek, ředitel péče o zákazníky
U:fona.

Služba je určena všem, kdo Facebook pravidelně používají nebo dokonce při kontaktu preferují,
ale samozřejmě i těm, kdo neradi čekají na lince call centra nebo přes den nemají čas nebo
příležitost vyřídit hovor. „Stačí, když dotaz napíší na naši Zeď. V pilotním provozu byla naše
reakční doba na dotazy cca 15 minut, rádi bychom ji udrželi i do budoucna,“ doplňuje Vojtíšek.

Více o U:fonovi

U:fon je český mobilní operátor, který od května 2007 nabízí rychlý a levný mobilní internet,
bezdrátovou pevnou linku a digitální vysílačky. V červnu 2008 spustil i mobilní hlasové služby.
Společnost MobilKom, která U:fona provozuje, získala licenci na celoplošné vysílání v pásmu
410-430 MHz v roce 2006, což jí umožnilo vybudovat celoplošnou CDMA mobilní síť. U:fon
nabízí své hlasové a datové služby prostřednictvím technologie PMdata, která je alternativou
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technologie GPRS známé z GSM sítě a EVDO technologie, jež je datovou sítí 3. generace
srovnatelnou s UMTS nebo O2 CDMA. U:fonova síť svým provozem dosahuje hned několika
prvenství, a to jak v kategorii nejrozsáhlejší 3G síť ČR, tak i prozatím nejvyšším vývojovým
krokem 3 G standardu v ĆR – revize A.
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