
 
 

 כמה עולה השרות? איך מחושב החיוב החודשי?
 כמה עולה לנו שיחה עם לקוח?    כמה עולה לנו שימור הלקוח? 

 
 

 12ל  12אנו מוציאים חשבוניות תמיד לתקופה שבין ה 
 דוחות 
 דוח פעילות מסכם 
 בחירת טווח תאריכים  

 הפק דוח
 

 
 

 כל הזמנים )זמני שיחה, המתנה ועבודה( הם בדקות
 נתונים: 1החיוב מחושב על 

 סה"כ זמן שימוש במערכת )צד שמאל למטה( –סה"כ זמן עבודה 
 עם מידע.  SMSחיוג או  תבניסיון אחרון או בין ניסיוני SMSמאשר פנייה ו  SMSהחייגן שולח  -נשלחו   SMSסה"כ 

 
 

 כללי 
 בהתאם לאפיון השרות שלכם, יש פירוט בשורה נפרדת של כל יישום והפעילות שלו

שיחה חוזרת ללקוח,  -שיחות טלפון שעוברים לשרות, חייגן  -סוג היישום: רגיל .          אתר קולי מפרט את שם היישום
 SMSהפצה של הודעות קוליות או  -הפצת הודעות 

 
 כמה זמן בוצעה שיחה בדקות ליעד נייד -בניתוב לנייד משך שיחות 

 כמה זמן בוצעה שיחה בדקות ליעד קווי -משך שיחות בניתוב לקווי 
 שלחו לקוחות חזרה לשרות )השב( SMSכמה  -שנכנסו  SMSסה"כ 

 

 
 דוח פעילות מסכם לצרכי חיוב –מקרא 

 

 " או "שיחות נכנסות": 2"אין מענה" או "לקוח הקיש  -אתר קולי רגיל 
 

 . שנציג יחזור אליו של מתקשר שביקשאתר זה מקבל את השיחה של הלקוח שלא נענה או 
 
 

 כמה שיחות נכנסו לטיפול בשרות פון פלוס. רלבנטי רק ליישום מסוג "רגיל"   סה"כ שיחות נכנסות
 ן פלוס. כמה שיחות נכנסו ליישום פו

 כמה שיחות לא נענו אצלכם ועברו לטיפול פון פלוס, לדוגמא    
 כמה לקוחות לא נענו אצלכם וביקשו שנציג ישוב אליהם –" 1"לקוח הקיש     
      

 לא רלבנטי לאתר קולי מסוג רגיל.    יוצאותסה"כ שיחות 
 

 כמה לקוחות ביקשו שנציג ישוב אליהם בשיחה חוזרת  call backכמה לקוחות הזמינו    סה"כ בקשות חייגן
 כמה לקוחות התקשרו ולא נענו וביקשו שנציג ישוב אליהם

  כמה לקוחות שעברו לטיפול ביישום פון פלוס בשיחה, הזמינו בקשת חייגן



 
 
 

 כמה לקוחות בחרו "המשך המתנה" ומהערכת הצליחה לקשר לנציג  שיחות שנותבו ונענוסה"כ 
 שעברו דרך פון פלוסכמה שיחות נכנסות קושרו בפועל לנציג מתוך סך השיחות הנכנסות     
 0יוצג  –אם אין באפיון אפשרות של "המשך המתנה"  –תלויי אפיון     

 
  בשיחה נכנסת לשרותכמה זמן החייגן קישר בשיחה בין נציג ללקוח    משך זמן שיחה

 אשר לקוח בחר המשך המתנה כ –מה היה משך זמן השיחה בין נציג ללקוח 
 כאשר שיחות נכנסות ונותבו לנציג  –מה היה משך זמן השיחה בין נציג ללקוח 

 
 כמה זמן המערכת ממתינה למענה מנציג )כאשר לקוח בוחר להמתין(    משך זמן המתנה למענה

 כמה זמן המערכת המתינה בדקות עד שענה נציג לשיחה.    
 כאשר שיחות נכנסות ונותבו לנציג  –מה היה משך זמן ההמתנה עד מענה של נציג 

 
 באין מענה כמה זמן הלקוח שומע תפריטים והודעות  משך זמן שהייה באתר

 כאשר השיחה עוברת לטיפול בשרות שומע תפריטים והודעות המתקשרכמה זמן 
 

 ום הזמנים כאשר השיחה עוברת לטיפול בשרות סיכ -סיכום הזמנים השונים בשיחה נכנסת   סך זמן עבודה
 זמן שיחה, זמן השמעת הודעות ותפריטים, זמן המתנה    

 + משך זמן שהייה באתר.  X 2)משך זמן שיחה + משך זמן המתנה למענה( 
 X 2כמה זמן המתין הלקוח + משך השיחה  שיחות נפרדות בתשלום. 2החייגן מוציא     

 
 
 

 :"CALL BACK""חייגן חזרה" או  -מסוג חייגן אתר קולי 
 

 :איתור נציג + איתור וחיוג ללקוח – שנציג ישוב אליו אתר זה מבצע את החזרה בפועל ללקוח שביקש
 יופיע רק אתר קולי מסוג זה.  –כפתור לאתר  –אם אתם מפעילים רק יישום של חייגן 

 
 לא רלבנטי לאתר קולי מסוג חייגן.    סה"כ שיחות נכנסות

 
 שיחה לאיתור נציג ושיחה לאיתור לקוח –שיחות יוצאות  2החייגן מוציא    יוצאותסה"כ שיחות 

 הלקוח ןפירוט השיחות השונות לאיתור נציג + שיחות לכיוו    
 סך השיחות היוצאות שהוציא החייגן על מנת לממש את החזרה ללקוחות    

 
 דרך החייגן  –כמה לקוחות ביקשו שנציג ישוב אליהם  call backכמה לקוחות הזמינו    גןסה"כ בקשות חיי

 web call back -כמה לקוחות ביקשו שנציג ישוב אליהם דרך הכפתור באתר האינטרנט
 )ולא דרך אתר קולי רגיל, לא משיחה שלא נענית(כמה בקשות חייגן נכנסו ישירות לחייגן     

 
 לא רלבנטי לחייגן  שנותבו ונענושיחות סה"כ 

 
 

 כמה זמן החייגן היה בשיחה עם נציג ועוד כמה זמן בשיחה עם לקוח.    משך זמן שיחה
 סיכום זמן השיחה מול נציג + זמן השיחה מול הלקוח בחייגן     

 
 הזמן שלוקח לחייגן לאתר נציג פנוי ולאתר לקוח לשיחה.    משך זמן המתנה למענה

 סיכום הזמנים בהם החייגן מנסה לאתר נציג פנוי או לקוח לפני המענה שלהם לשיחה     
 

 (בשיחה נכנסת בחייגן )הלקוח לא שומע תפריטים והודעות 0תמיד לא רלבנטי.    משך זמן שהייה באתר
 

 )מול נציג + מול לקוח(משך זמן שיחה + משך זמן המתנה למענה     סך זמן עבודה
 להם לקח לחייגן למממש את השיחות החוזרות בין הנציג ללקוחסיכום כל הזמנים 

 זמן לאיתור נציג + זמן שיחה נציג + זמן לאיתור לקוח + זמן שיחה לקוח     

 
 
 
 



 
 
 
 

 מה העלות החודשית של השרות
 

 בכמה פניות טיפל השרות? מה עשה עבורכם השרות החודש?
 262 סך שיחות שלא נענות:           

 סך שיחות שנותבו ונענו
 754 סך בקשות חייגן מהאתר:           

 
 7704    סך זמן עבודה

 505   ים שנשלחו SMSסך 
 

 0.25   מחיר לדקת עבודה:
  SMS:   0.1מחיר להודעת 

 
 עלות חודשית:חישוב ה

7704 X 0.25  +505 X 0.1 =  2211 ₪ . 
 
 
 

 השרות פר לקוח כמה עולה
  מה עלות לפנייה בודדת או מה העלות לטיפול בלקוח בודד:

 
 ש"ח  1152   סך עלות חודשית 

 262  סך שיחות שלא נענות 
  סך שיחות שנותבו ונענו

 754  סך פניות מהאתר 
 1712 :סך פנויות של לקוחות

 
 )עלות חודשית( לחלק ל )סך הפניות של הלקוחות(

 )כולל עלויות תקשורת!( ללקוח ₪ 2.0( = סך פניות של לקוחות) 1712)עלות חודשית( /  1152
 
 

 זמן ניירת וזמן חיוג  -וזמן עבודה יקר מחיר נטו בניכוי עלויות תקשורת 
 המחיר כולל את עלויות השיחה עם הלקוח וחסכון בזמן עבודה יקר.

 ללקוח.המחיר לפון פלוס הוא אחרי שנתתם שרות וחזרתם 
 עלויות שיחה, תקשורת וזמן עבודה )זמן ניירת וזמן חיוג וכו'( 70%נכו כ  –בחישוב המחיר החודשי ועלות פר לקוח 

 שיחה ללקוח וזמן עבודה שלוקח לחייג וכו'( –)הוצאה שבכל מקרה הייתם מוציאים 
 
 

 המחיר הוא לא עבור "הודעה" 
 חוזרת ללקוח אלא עבור טיפול בפועל וחזרה ללקוח, כולל שיחה

 השרות חוסך לכם זמן, השרות חוסך לכם צורך להוסיף כוח אדם, השרות מייעל ומגדיל תפוקה וחוסך זמן עבודה יקר
 השרות משפר מדדי שרות

 

   השוו למחיר של תוספת כוח אדם למענה טלפוני 
 
 

  מוקד אנושי שלוקח הודעות בלבד של הפעלתהשוו למחיר 
 עבור לקיחת הודעה לפני חזרה ללקוח ₪ 1.1עלות של כ  –!!! עוד לפני שחזרתם ללקוח

 כמה לקוחות לא משאירים הודעה? כמה מנתקים?
 
 

 או פספוס לקוח השוו למחיר של שימור לקוח קיים או הוספת לקוח חדש 
 (כמה אתם משקיעים בפרסום? כמה לקוחות אתם מפספסים?  )כמה עולה לכם לרכוש לקוח?

 עמוד הבית



 
 

 


