
Teleperformance’ın iş süreçleri
QlikView ile hız kazandı

Dünyanın ve Türkiye’nin lider CRM ve çağrı merkezi hizmetleri sunucusu 
olan Teleperformance, hem operasyonel raporlar hem de destek ekiplerinin 

raporlamaları için QlikView’i aktif şekilde kullanıyor.
CRM ve çağrı merkezi hizmetleri alanında dünyanın 
lider kuruluşu Teleperformance Group, 1995 yılından bu 
yana Türkiye’de de hizmet sunuyor. Teleperformance 
Türkiye, İstanbul, Uşak, Trabzon ve Balıkesir’de bulunan 
4 merkezinde 2500’ün üzerinde çalışanı ile hem 
Türkiye’de hem de Yakın Kıyı ülkelerinde farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren birçok öncü firmaya çağrı merkezi 
hizmetlerimizi sunuyor. 
2016 yılından bu yana hem operasyonel raporlar hem 
de destek ekiplerinin raporlamaları için QlikView’u 
aktif şekilde kullanan Teleperformance Türkiye, tüm iş 
süreçlerinde önemli ölçüde hız kazandı. BI Technology 
ile birlikte gerçekleştirilen İş Zekası Projesi konusunda 
Teleperformance Türkiye Planlama, Raporlama ve 
İzleme Müdürü Bahadır Eren, sorularımızı yanıtladı:

1. Teleperformance Group ve Türkiye yapılanması 
konusunda bilgi verebilir misiniz?
Teleperformance Group olarak 1978 yılından bu yana, 
74 ülkede 340 çağrı merkezinde, dünyanın önde gelen 
uluslararası firmalarına 217.000’den fazla çalışanımızla 
265 dil ve lehçede hizmet sunuyoruz. Ovum, IDC, Everest 
Group ya da Frost&Sullivan gibi dünyanın tanınmış birçok 
bağımsız araştırma ve denetleme kurumu tarafından 
dış kaynak çağrı merkezleri arasında dünya lideri olarak 
seçilmemizin getirdiği sorumluluk ile deneyimlerimizi 
sektörle paylaşarak daha iyi müşteri deneyimi yaşatmak 
için daha çok çalışıyoruz. 
Türkiye’nin önde gelen dış kaynak CRM (Müşteri 
İlişkileri Yönetimi) ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcısı 
Teleperformance Türkiye olarak ise, 1995 yılında eşsiz 
müşteri deneyimi sunmak için yola çıktık. “Global 
Standartlarda Yerel Mükemmellik” ilkemiz ışığında bir 
yandan müşterilerimizin kendi müşterileriyle kurduğu 

bağı güçlendirirken, diğer yandan da portföylerinin 
gelişmesi için onlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. 
İstanbul, Uşak, Trabzon ve Balıkesir’de bulunan 4 
merkezimizde 2500’ün üzerinde çalışanımız, esnek 
ve çevik iş modelimiz, güçlü teknolojik altyapımız ve 
benzersiz CRM uzmanlığımızla hem Türkiye’de hem de 
Yakın Kıyı ülkelerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
birçok öncü firmaya çağrı merkezi hizmetlerimizi 
sunuyoruz. 
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin CRM 
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ortağı olarak 7/24 müşteri hizmetleri sunmakla kalmıyor; 
aynı zamanda müşteri kazanımı, teknik destek, alacaklar 
yönetimi, BPO hizmetleri ve sosyal medya yönetiminden 
oluşan destek hizmetlerimizi de telefon, e-posta, 
internette çevrimiçi sohbet, sosyal medya kanalları ve 
web forumları üzerinden sunuyoruz.

2. Kurumunuzu bir İş Zekası aracı kullanmaya yönelten 
sorunlar nelerdi? 
Teleperformance Türkiye olarak 50’nin üzerinde kurumsal 
müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda günlük, haftalık 
ve aylık rapor ve analizler hazırlayarak paylaşmamızın 
yanı sıra anlık taleplerini de yanıtlıyoruz.
Günde yüzbinlerle ifade edilebilecek çağrı ve işlem 
hacmini veritabanlarımızda işleyip anlamlı analizler 
haline getirmek ve müşterilerimize fayda sağlayabilmek 
işimizin önemli bir parçası. 
Raporların hazırlanmasında kullanılan geçmiş 
operasyonel verilerin yanı sıra operasyonlarımızın 
başarılarını arttıracak günlük verilerin zamanında ve 
eksiksiz hazırlanması bizim için ihtiyaçtan çok olmazsa 
olmaz bir zorunluluktur. Bu işlemlerin insan eliyle 
yapılması hem gecikmeye hem de hata riskine olanak 
vermektedir. Tam da bu noktada iş zekası araçlarını 
kullanmak bizim gibi teknolojik inovasyonlara önem 
veren şirketler için vazgeçilmezdir.

3. Kullandığınız Qlik uygulamaları hakkında genel bilgi 
verebilir misiniz?
QlikView’u 2016 yılından bu yana hem operasyonel 
raporlarımız hem de destek ekiplerimizin raporlamaları 
için aktif şekilde kullanmaktayız.  QlikView üzerinden 
oluşturduğumuz raporların belki de en önemli özelliği veri 
kaynağınızın bağımsız olması. 
QlikView’un sunmuş olduğu bir diğer önemli özellik ise 
self-servis raporlar. İş zekası araçları kullanılmadan önce 
e-postalar üzerinden Excel raporları paylaşılıyor ve bu 
raporların hazırlanması için zaman kaybediliyordu. Şu 
an geldiğimiz noktada ise operasyon yöneticilerimiz 
kendi verilerini tek tıkla, bir sonraki günü beklemeden 
almaya başladı. Hatta bir çok müşterimiz de artık 
raporlarına web tarayıcısı olan PC, tablet, akıllı telefon 
gibi platformlardan erişebilir durumda. Veriye ulaşmanın 
altın değerinde olduğu çağımızda müşterilerimize en 
iyi deneyimi yaratmak için iyi bir platform seçtiğimize 
inanıyoruz.

4. Qlik ile yapılan işbirliği size neler kattı?  İşbirliğinden 
önceki süreç ile sonraki süreci değerlendirebilir misiniz?
Tek kelime ile özetlemek gerekirse “hız” diyebilirim. 
Önceki süreçte saatler süren bir analiz ya da bir tablo 
oluşturma artık tek tıkla elimizin altında. Her geçen gün 
dashboardlarımızın görünümünü zenginleştiriyoruz. 
Operasyon duvarlarında artık müşteri temsilcileri kendi 
fotoğraflarının yanında o ana kadar yaptığı arama 
adedini, satış performansını ve diğer verilerini anlık olarak 
izliyor. Çağrı merkezi dünyasında standart izleme araçları 
çok temel KPI’ların izlenmesine izin verirken QlikView’de 
kontrol bizde. İstediğimiz metriği saniyeler içerisinde 
oluşturup rapora yansıtıp görünür hale getirebiliyoruz.

5. BI Technology ile nasıl bir sinerji oluşturdunuz? 
Proje uygulama aşamasındaki deneyimlerinizden 
bahsedebilir misiniz?
BI Technology ile iş hayatında yolum sık sık kesişti. 
Danışman arkadaşların ne kadar alanlarında uzman ve 
bilgili olduğunu zaten biliyordum. 
Teleperformance Türkiye olarak ihtiyaçlarımızı iyi analiz 
etmeleri ve bize uygun yeni teknoloji ve uygulama 
önerileri ile gelmeleri, bir konu danışmamız gerektiğinde 
aynı gün yardımcı olmaları zaten BI Technology’nin 
müşterisine sadece satışı yapana kadar değil 
sürekli olarak hizmet sunan anlayışa sahip olduğunu 
gösterdi. Bildiğiniz gibi biz dünyanın lider çağrı merkezi 
Teleperformance’ın bir parçasıyız ve dünyadaki en iyi 
uygulamalarımızı paylaşarak eşsiz müşteri deneyimi 
sunuyoruz. QlikView uygulaması ile Türkiye’de elde 
etmiş olduğumuz başarıyı da diğer ülkelerle paylaştık. 
Başarımızı dinleyip, örnek uygulamaları görüp, Qlik ile 
tanışan ve kendi operasyonlarında uygulayan ülkeler 
oldu. Bu da yakalamış olduğumuz sinerjinin ve başarılı 
işbirliğimizin sonucu.

6. Qlik tecrübenizi özetleyecek tek cümle nedir?
Hem müşterilerimizden hem de şirket içi 
departmanlarımızdan aldığımız geribildirimler dünya 
lideri Teleperformance olarak raporlama ve iş zekası 
alanında da dünyanın en iyi BI platformu ile çalışması 
ne kadar doğru bir iş yaptığını ortaya koyuyor. En 
iyi olmaya devam etmek için en iyilerle çalışmamız 
gerektiğini biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. BI 
Technology ailesi ve Qlik ürünleri ile teknolojiyi en önden 
takip etmeye devam eden öncü şirket olmaya devam 
edeceğiz.


