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Стремителното развитие на инте-
рактивните технологии промениха общу-
ването между хората. В това отношение 
без да правят изключение обществените 
институции се изправят пред предизвика-
телството да отговорят на очакванията 
на обществото за съвременно обслужване 
с помоща на технологии като естествен 
съюзник в това начинание.

Дигиталната комуникация все повече 
се превръща от атрибут на лукса в реален 
инструмент, който способства, от една 
страна, за създаване на приятна среда, 
а от друга целенасочено следва концепция-
та за предоставяне на информация на пра-
вилното място пред правилната аудитория 
и в правилния момент.

Проучвания показват, че през послед-
ните две години хората, които ползват 
дигитални източници на информация са 
с 26% повече. Същевременно 74% от анке-
тираните се дразнят, когато получават 
ирелевантна информация по тема, която 
не ги интересува. Посланието на подтекс-
та, който управляващите институциите 
със сигурност разчитат е, че както 
в останалата част от ежедневието тех-
нологиите присъстват неотменно, то по 
аналогичен начин това трябва да се случва 
и в обществения сектор. 

Въведение

 

 

 

 Последните две години хората, които  
 ползват дигитални източници  
 на информация са с 26% повече. 
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Чакането е един от факторите, които 
имат трайно влияние върху нагласата 
на аудиторията. То е дразнещо, мъчително 
и изключително скъпо. Той е най-важният 
фактор в обслужването, макар да не 
е единствения. Доброто обслужване 
е основата на общественото одобрение. 
За 70% от хората това е от най-голямо 
значение при престоя им в един обект.

Според изследване от 2014 година, 
66% от посетителите показват неудово-
летвореност от обслужването в общест-
вения сектор и трудно заделят времето 
необходимо за рутинните дейности, свър-
зани с него.

Управление на обслужването

Статистиката може да бъде проме-
нена с две основни стъпки:

Регулярна обратна връзка 
от посетителите

Навременни коригиращи действия 
в посока на очакванията им.

Това предлага решението EMO-Q, 
което не просто управлява обслужването, 
но и посредством допълнителните си 
технологични функционалности дава въз-
можност посетителите да се чувстват 
специални.
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Интеграция на EMO-Q

Какво постигате?

Организирате екипа си за опти-
мално обслужване на човекопо-
тока.

Създавате приятна и релакси-
раща среда, в която чакането 
е придружено с предоставяне 
на полезна информация по един 
непринуден и ненатрапчив начин.

Забавлявате гражданите посред-
ством дигитална медия Emocion.

Сигурни сте, че гражданите 
са правилно разпределени към об-
служващия персонал, разполагащ 
със съответните за търсената 
услуга компетенции.

Намалявате времето за чакане.

Постигате по-високо удоволет-
ворение от обслужването.

По-ефективно използвате ресур-
сите на администрацията.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Каква е структурата 
на решението? 

Сървър, към който са свързани интерак-
тивен киоск печатащ билети за различни-
те видове услуги, екрани с информация 
за текущото обслужване и разпределение-
то по сектори (гишета), таблети за всеки 
изпълняващ оперативната дейност.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

б

Дигитална медия

Анкета за удо-

влетвореност 

на гражданите

Локален таблет 

(на гише или при 

консултант

SMS и e-mail 

приложение

Операторско 

приложение

Приоритетен 

билет с предва-

рително запазен 

час през уеб сайт

Виртуален билет

Киоск с термина-

лен принтер

Централен 

дисплей 

с информация

Допълнителен 

екран

Таблет с органи-

зация на обслуж-

ването

Структура:
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В случай че посетителят е дошъл 
на място в обекта, той има възможност 
да бъде обслужен след избор на услуга от 
наличните в киоска, за която получава 
билет с пореден номер и този на обслужва-
щото гише. В случай че има повече чакащи, 
той би могъл да поиска системата да 
му изпрати съобщение, когато останат 
например двама чакащи преди него, като 
тя изчислява средното време за обслужва-
не на това гише за регистрираните услуги 
и дава ориентировачна прогноза за това. 
Той/тя може да прецени, че може да свърши 
друго през това време без да си губи реда 
и да стои на едно място.

1. Класическо обслужване при заявка за ползване на услуга 
на място в обекта

Какви приложения има решението?

 Възможност за изпращане 
 на съобщение (E-mail или SMS),
 колко души има на опашката. 

По време на обработването на услуга-
та служителят превключва устройството 
в режим на дигитална медия и на него се 
стартира друго информационно съдържа-
ние. След като услугата е извършена опера-
торът дава ход на обратната връзка под 
формата на анкета с графично изображе-
ние на удоволетворението на посетителя 
от обслужването. Така процесът завършва 
с така желаната обратна връзка, която 
системата натрупва и предоставя на упра-
вленския екип под формата на графика.
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Системата дава възможност и за заявяване на обслужване 
по конкретна услуга за бъдещ период. Регистрацията се осъщест-
вява посредством уеб сайта на структурата или мобилно приложе-
ние. Избирайки желаната услуга потенциалният посетител получава 
четирицифрен код. При пристигане на място в обекта той трябва 
да въведе в киоска този код, за да получи реален билет. Системата 
го вмъква сред наличните заявки за същата услуга.

По този начин постигаме следното: 

Получаване 
на четири 
цифрен код

Въвеждане 
на кода в киоска 

и получаване 
на реален билет







Регистрация 
чрез уеб сайт 
или мобилно 
приложение

3. Приоритетно обслужване с предварително запазен час

Гражданинът е насочен
към компетентния 
служител за обслужване

Вероятността той да чака 
дълго време значително 
намалява

Човешкият ресурс в обекта 
се оползотворява ефективно

Получава се бързо и лесно 
обратна информация от кли-
ентите за удоволетворенос-
та от обслужването









2. Виртуален билет

В случай че без да е предварително планирано се наложи посе-
щение на обект за получаване на дадена услуга посетите лят има 
възможност благодарение на мобилно приложение от телефона 
си да получи информация кои обекти на съответната структура 
предоставят тази услуга и каква натовареност имат те в момен-
та. След заявка за избраната услуга посетителят получава вир-
туален билет, благодарение на който получава информация колко 
човека чакат преди него и колко е ориентировачното време дока-
то му дойде реда. Инсталирането на това приложение предоставя 
възможност за таргетиране с определена информация.

Информация за обектите 
и услугите, които предлагат

Получаване на виртуален 
билет и информация 
за броя на чакащите, 
и средната продължител-
ност на обслужването 

Таргетиране на гражданина 
с определена информация
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Дигитализацията, интернет и техноло-
гиите като цяло дават много нови възмож-
ности за по-добра организация и обратна 
връзка на базата на която да се правят 
непрекъснати подобрения. Обслужването 
има ключова роля за удоволетвореността 
на гражданите от администрацията.

Ние предлагаме решение, което 
се изгражда изцяло в контекста на вашата 
дейност. Подходът ни за реализиране на 
такъв проект не се ограничава до инстала-
ция и поддръжка на системата. Екипът от-
говорен за проекта следва предварително 
начертани стъпки, основани на световна 
методология за бизнес консултиране.
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Контакти

© 2015 РИСК Електроник. Всички права запазени.
Emocion е запазена марка на РИСК Електроник. Описаните условия са актуални към момента на издаване на брошурата.
Настоящият документ служи единствено за информация. С този документи РИСК Електроник не дава никакви гаранции, явни или неявни.

Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 426
 (+359 2) 9175 437
уеб страница: www.risk.bg


