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Konuşma konuları
Mükemmel müşteri deneyimleri,
mükemmel kurumsal deneyimlerden gelir.
Bir kuruluşun ideal müşteri deneyimi (yani
müşteri deneyimine yön veren Kuzey Yıldızı)
kuruluş genelindeki herkes müşteri odaklı
bir bakış açısını benimsediğinde gerçekleşir.
Yöneticilerden çalışanlara ve ekosistem
ortaklarına kadar herkesin, ihtiyaç duyduğu
teknolojiler, araçlar, veri içgörüleri ve
süreçlerle güçlenmeleri gerekir.
Müşteri Deneyimi Kuzey Yıldızı bir
vizyondan daha fazlası, bir iş yapma
rehberidir.
Çalışanlar marka vizyonlarının
kuruluşun ideal müşteri deneyimini nasıl
şekillendirdiğini anlasa da bu, günlük
etkinliklerine bu vizyonu uygulayacak güce
sahip oldukları anlamına gelmez. Bu yetki
eksikliği müşterilere doğrudan veya dolaylı
olarak hizmet sunan çalışanlar için özellikle
sorun olabilir.
Müşteri odaklılığı açığa çıkarmanın yolu
empatiden geçer.
Bir kuruluş, iş hedefleri kadar çalışanların
ve müşterilerin ihtiyaçlarına öncelik tanıyan
bir kurumsal kültüre geçtiğinde gerçekten
daha müşteri odaklı olabilir.
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Dijital deneyim,
insan deneyimidir
Günümüzde dijital çağda analog ve dijital yaşamlarımız
arasındaki çizgi belirsizleşti. İş arkadaşlarımızla, ailemizle ve
arkadaşlarımızla nasıl iletişim kurduğumuzu bir düşünelim.
Bilgiye ve eğlenceye nasıl eriştiğimizi. Nasıl alışveriş
yaptığımızı. İşlerimizi nasıl yaptığımızı. Son zamanlarda bir
Ad Age makalesinde şu ifade geçiyor: “Dijital deneyim insan
deneyimimizi yalnızca bilgilendirmekle kalmıyor aynı
zamanda bunun ayrılmaz bir parçası haline geliyor.”1
Bu, kendi dijital dönüşüm sürecinden geçen bir şirketin
müşteri deneyimini doğru yönlendirmek için yoğun bir
baskıyla karşılaştığı anlamına geliyor. Ürün ve hizmet
sağlamak için beklentilerin karşılanması ise minimum
gereklilik. Bunun dışında günümüz markaları bir şeyleri temsil
etmelidir. Müşterinin beğenisine yol açabilecek güveni ve
yakınlığı oluşturan müşteri yolculukları yaratmaları gerekir.
Bu isteğin ideal müşteri deneyimine dönüştürülmesi (bir
kuruluşun “Kuzey Yıldızı”) müşteri deneyimini
rakiplerininkinden farklı kılabilecek bir yön sağlar. Bu vizyon
kuruluşun kurumsal kültürünü geliştirmeye yardımcı olan bir
dizi ortak prensip ve hedefler çevresinde işgücünü bir araya
getirme amacına da hizmet eder.
Müşteri deneyiminin Kuzey Yıldızını belirlemek yalnızca bir
başlangıç. Bu müşteri deneyimi vizyonunu hayata geçirmek
ise bambaşka bir şeydir.
Francesco Lagutaine, genel merkezi Toronto’da bulunan çok
uluslu bir sigorta ve finans hizmetleri şirketi olan Manulife’ın
Pazarlama ve Deneyim Tasarımı Üst Düzey Sorumlusu. Hong
Kong’ta yerleşik olan Lagutaine, Manulife’ın müşteri
deneyimi vizyonunun iki boyutu olduğunu söylüyor. “Bizimle
olan anları tanımlayanlar gibi önemli olanlar dışında çoğu
etkileşimin sezgisel ve olabildiğince sorunsuz olmasını
istiyoruz. Bunlar anlamlı ve akılda kalıcı olacaktır.”
Manulife’ın müşteri deneyimi konusunda tasarım ve
oluşturma yaklaşımının bu felsefeye nasıl dayalı olduğunu
açıklıyor. “Hangi etkileşimleri müşterilerimiz tarafından
neredeyse görülemez yapmak istediğimizi anlamamız
gerektiğini ifade ediyor. Düzenli ödemeleri düşünelim. Paranın
müşteri hesabından bizimkine sorunsuz aktarılabilmesini
hedefliyoruz. Ancak taleple ilgili etkileşimler veya uygulamaya
alışmak için bu anlar müşterilerin hafızasında yer edecek
muhteşem hikayeler yaratmalıdır.”
Birçok şirket dijital dönüşümlerini müşterileriyle insanlar
aracılığıyla yapılan bağlantılarını geliştirmenin bir fırsatı
olarak görüyor. Bunu başarmak için müşteriyle yüz yüze olsun
veya olmasın, kuruluştaki çalışanların benimseyebileceği

Vizyonerler marka vizyonlarını
kurumsal deneyimlerini
oluşturan stratejilere, ilkelere ve
yaklaşımlara katar:

müşteri odaklı bir yaklaşım gerekiyor. Ancak iş burada
bitmiyor. Şirketler mevcut iş modellerini ve platformlarını
desteklemek veya yenilerini oluşturmak için kendi
ekosistemlerine yöneliyorlar. Müşteriler ekosistemin dahil
olmasından habersiz olsa da ortaklar, tedarikçiler ve
sağlayıcılar müşterilerin bir markayla olan nihai
deneyimlerinde bütünleyici roller oynuyor.

%90’ı

Bu karmaşıklık dikkate alındığında, deneyim stratejisini
hem müşterilerin deneyimlerini hem de kurumsal
deneyimi tasarlayacak şekilde genişletmek önemlidir.
Kurumsal deneyim kuruluşa ve çalışanlardan ortaklara
kadar kendi deneyimleri şirketin müşteri deneyimlerini
şekillendiren birçok farklı kişiye bir bütün olarak bakar.

marka vizyonlarını müşteri
deneyimi stratejileriyle uyumlu
hale getiriyor

%81’i

marka vizyonlarını operasyonel
ilkelere ve çalışan politikalarına
dahil ediyor

%68’i

marka vizyonlarını ortak ve
tedarikçi seçimi yaklaşımlarına
entegre ediyor

Peki kuruluşlar müşteri deneyiminin Kuzey Yıldızı ile nasıl
iletişim kuruyor ve bu iletişim etkin bir şekilde yapılıyor
mu? Bu vizyon diğer iş stratejileri ve öncelikleriyle kuruluş
genelinde hangi ölçüde entegre ediliyor? Kuruluşlar
vizyonlarını hayata geçirmek için hangi teknolojileri
kullanıyor? Şirketler bu vizyonu içeride ve ekosistemleri
genelinde gerçekleştirmeye nasıl odaklı kalıyor?
Bu sorulara yanıt aramak için IBM Institute for Business
Value (IBV) (IBM İş Değerleri Enstitüsü), Oxford
Economics ile birlikte birden çok sektörden 1003 üst
düzey yöneticinin katıldığı, dünya çapında bir araştırma
gerçekleştirdi. Bu yöneticilerin her biri kuruluşlarının
Kuzey Yıldızı marka vizyonundan ve müşteri ile çalışan
deneyimlerine bunun nasıl yansıtıldığından sorumlu (sayfa
16’da “Araştırma yaklaşımı ve demografi” başlığına bakın)
ve bunlar üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Sınıflandırma analizini kullanarak müşteri deneyimi Kuzey
Yıldızını hayata geçirmeye yardımcı olmak için önde gelen
uygulamaları kullanan bir grup kuruluşu belirledik.
Araştırmamızın küçük bir bölümünü oluşturan bu
Vizyonerler ayrıca inovasyon liderleridir ve finansal açıdan
kazanan isimlerdir.
Oyundaki dinamikleri daha iyi anlamak için kuruluşlarında
ve ekosistemlerinde müşteri deneyimi Kuzey Yıldızını
gerçekleştirme sürecinin ortasında olan diğer yöneticilerle
kapsamlı, bir dizi bire bir görüşme de gerçekleştirdik.
Bu raporda bu yöneticilerin 5’ini öne çıkardık. Vizyoner
örneklerinin yanı sıra bunların kişisel öyküleri ve
şirketlerindeki pozitif yaklaşımlar hakkında içgörüleri
diğer kuruluşların müşteri deneyimlerini geliştirmek için
kullanabileceği 6 öne çıkan uygulamayı işaret ediyor.
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“Müşteri deneyimi, teknolojilerimiz
ve araçlarımız dahil yaptığımız tüm
seçimlerde bir faktör olmalıdır.”
Doug Milliken
Dijital Müşteri Deneyimi ve Marka Stratejisi Başkan
Yardımcısı
The Clorox Company

Kuruluş genelinde müşteri
deneyimine odaklanılması

Clorox’un bu değişimi kabul etmesi, müşteri deneyiminin
dijital dönüşümün kalbinde yer bulmasına yol açtı. Bu kararın
etkisi güçlü oldu ve dalga etkisi de çok ileri boyutlara ulaştı.

Her bire bir görüşmeye, yöneticilere ideal müşteri
deneyimleri konusunda şirketlerinin
vizyonunu açıklamalarını isteyerek başladık.

Doug Milliken’in açıkladığı gibi “Bu, değer zincirimizde iş
yapma şeklimizi değiştirmemiz gerektiği anlamına
geliyordu. Bugün teknolojiler ve araçlar da dahil yaptığımız
tüm seçimlerde müşteri deneyimininbir faktör olması
gerektiğini ifade ediyor. Tüm bunlar iyileştirilmiş bir müşteri
deneyimi sağlamayı amaçlamalıdır.”

ABD menşeili The Clorox Company’de Dijital Müşteri
Deneyimi ve Marka Stratejisi Başkan Yardımcısı Doug
Milliken, büyük, çok markalı tüketici ürünleri kuruluşu olarak
Clorox’un tek bir ideal müşteri deneyimi olmadığından bunu
yanıtlamanın aldatıcı olacağını söylüyor. Bunun yerine her
marka kendi müşteri deneyimini belirlemekten sorumlu.
Milliken şunları söylüyor: “Şirket genelinde bir misyon
ifadesi arıyorsanız şu olacaktır: İnsanların hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olan, entegre deneyimler yaratmaya
yönelik insan odaklı bir yaklaşım benimseyin.”
Ardından hemen ekliyor “Bunun çok kurumsal bir laf
salatası gibi geleceğini biliyorum ama bizim için gerçekten
farklı bir yaklaşım. Eskiden marka odaklı bir şirket
olduğumuzu ancak insanları merkeze taşımamız gerektiğini
söylerdik. Birkaç yıl önce dijital bir dönüşüm geçirdiğimizde
tüm ekonomi deneyime değer veren bir anlayışa yöneldi.
Bunu önce havayolları gibi diğer sektörlerde gördünüz ve
bizim de aynısını yapmamız gerektiğini anladık.”
Anlattığı bu değişim, IBV 2018 CEO araştırmamızın
bulgularını yansıtıyor, bu araştırmaya katılan CEO’ların
%65’i genel iş ortamının ürün odaklı olmaktan çıkıp
deneyim odaklılığa geçtiğini söylemişti.2

Ardından araştırmamıza katılanların yanı sıra bire bir
görüşme yapılan herkesin karşılaştığı önemli soruna değindi.
“Asıl soru kuruluşumuzdaki tüm ekiplerin ‘Öncelikle
müşterinin bakış açısıyla başlamalı’ şeklinde düşünmesini
sağlayacak şekilde bu yaklaşımı nasıl yerleştireceğimiz.”

Tek başına farkındalık yeterli değil
Doug Milliken’ın yaşanacak zorlu süreçle ilgili değerlendirmesi
araştırmamızın bulgularını tekrarlıyor. Katılımcıların yalnızca
1/3’ü çalışanlarının marka vizyonunu şirketin DNA çekirdeği
olarak gördüğünü bildirdi. Bunun aksine yarısından fazlası
çalışanların bu vizyonun en anlama geldiğini yalnızca “genel
olarak anladığını” söyledi. Bunun gibi aldırış edilmeyen, düşük
seviyede bir farkındalık, çalışanların farklı şekilde düşünmesini
veya davranmasını motive etmek şöyle dursun, ideal bir
müşteri deneyiminin tasarlanması ve uygulanmasında bir
vizyonun nasıl gerçekleştirileceğini anlatmak için de yeterli
değil. Katılımcıların diğer bir %10’luk kesimi çalışanların
marka vizyonundan tamamen habersiz olduğunu itiraf ediyor
ve geri kalanlar vizyonlarının geçerliliğini yitirdiğini söylüyor
(bkz. Şekil 1).

Şekil 1
Müşteri deneyimi liderleri çalışmalarını kendilerine uygun hale getirir, birçok çalışan, kuruluşun marka vizyonunun işleri
için ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlayamaz

%6 %10
Marka
vizyonu
artık
geçerliliğini
yitirdi

Çalışanlar marka
vizyonumuzdan
habersiz

%51

%33

Çalışanlar marka vizyonumuzu
genel olarak anlıyor

Çalışanlar marka
vizyonumuzun şirketin
DNA’sı için önemli
olduğunun farkında

S. Kuruluşunuzun marka vizyonunun şu anki durumunu en iyi açıklayan ifadeyi seçin.
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Vizyonerler başarılarının
meyvesini topluyor
Vizyonerler rakiplerine kıyasla son 3 yılda
performanslarının oldukça iyi olduğunu bildiriyor.
Vizyonerlerin %90’ının gelir artışı konusunda
rakiplerinin önünde olduğunu söylediği ve diğer
şirketlerde bu oranın %38 farkla %52 oranında olduğu
finansal performans açısından bu doğru. Kârlılık söz
konusu olduğunda Vizyonerlerin %72’si, diğer
şirketlerin ise %28 farkla yalnızca %44’ü daha iyi
olduklarını söylüyor.
İnovasyonda benzer bir model görüyoruz. Vizyonerlerin
%85’i kuruluşlarının rakiplerine göre daha yenilikçi
olduğunu iddia ediyor. Diğerlerinde aynısını
söyleyenlerin oranı yalnızca %46. Bir diğer önemli
nokta da her 5 Vizyonerden en az 4’ü (%81) rakiplerine
kıyasla müşteri memnuniyeti derecelendirmelerinin
daha iyi olduğunu söylüyor. Bu, diğer kuruluşlara
(%53) göre %28 daha fazla.

Müşteri Deneyiminin Kuzey
Yıldızı yolculuğu için öne çıkan
6 uygulama
Araştırmaya katılanların çoğunluğu ekiplerini buna dahil
etmeye çalışırken, diğer yandan Müşteri Deneyimi Kuzey
Yıldızını gerçekleştirme yolculuğunda ileride olan çok
küçük bir kesimin performansının iyi olduğunu belirledik.
Tüm araştırmamızın yalnızca %14’ünü oluşturan,
Vizyonerler adını verdiğimiz kuruluşlar, onları diğerlerinden
ayıran, kendilerinin belirttiği 3 özelliğe göre seçildi.
Vizyonerlerin %100’ü:
– Çalışanlarının şirket DNA’sının temel bileşeni olarak
marka vizyonunu benimsediğini iddia etti (diğer
kuruluşların yalnızca %22’si aksi yönde)
– Marka vizyonlarının bir parçası olarak ideal müşteri
deneyimlerinin bir açıklamasını veya görselini ekledi
(diğer kuruluşların yalnızca %51’i aksi yönde)
– Kuruluşlarının genel marka yönetimine entegre olan,
marka vizyonları için bir yönetim ekibine sahip (diğer
kuruluşların %21’i aksi yönde).
Finansal durumdan müşteri memnuniyetine kadar
araştırmamız dahilindeki her bir performans ölçüsü için
çok daha fazla Vizyoner, diğer kuruluşlara göre son 3 yılda
rakiplerinden üstün performans gösterdiğini bildirdi
(“Vizyonerler başarısının sonuçlarını görüyor” kenar
çubuğuna bakın).
Vizyonerler, marka vizyonlarını koruma ve yönetme
konusunda azimliler. Müşteri deneyimlerinde bu vizyonu
açıkça göstermeyi ve kurumsal kültürlerinin temeli haline
getirmeyi ilke edinmişler. Bu önde gelen 6 uygulama, bire
bir görüşmelerimizdeki kuruluşların hikayelerinde
vurgulanan başarılı taktiklerde ve Vizyonerlerin
yaklaşımlarında kendini gösteriyor:
1. Kavrama noktasından eylem adımına geçin.
Daha çok Vizyoner, kuruluşun tüm düzeylerinde marka
vizyonunun çalışanların eylemlerini etkilediğini bildiriyor.
2. Marka vizyonunu kurumsal stratejilerle uyumlu
hale getirin.
Vizyonerler, marka vizyonlarının işlevsel stratejilerde
uyumlu olmasını sağlamaya çalışıyor.
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Bir marka vizyonu kavramını
anlamak ile buna göre hareket
edebilmek arasındaki ayrım
önemli.

3. Müşteriler ve çalışanlar için bir katalizör olarak
teknolojiyle inovasyon yapın.
Müşterileri yenilikçi şirketler cezbediyor, ancak yalnızca
anlamlı bir inovasyon varsa.
4. Müşteri deneyimini hayata geçirmek için çalışan
deneyimini hayata geçirin.
Vizyonerler, çalışanların kuruluşlarının ideal müşteri
deneyimini gerçekleştirmesine yardımcı olacak kuruluş
genelindeki süreçlere ve girişimlere marka vizyonlarını
dahil etmek için çok çalışıyor.
5. Ekosistemi kendi safınıza çekin.
Vizyonerler, ekosistemlerinin ideal müşteri
deneyimlerine nasıl katkıda bulunduğu konusunda çok
bilinçliler. Dış ilişkileri oluşturma kararını etkileyen
birçok konu olmasının yanında aynı müşteri deneyimi
felsefesinin paylaşılması bir öncelik olmalı.
6. Empatiye öncelik vererek kültürel düşünce yapısını
değiştirin.
Kuruluş genelinde müşteri odaklılığı benimsemek için
bir kuruluşun kültürel zihniyetinin değişmesi gerekir.
Öncelikle sonuçlara odaklanmak yerine müşteri için
empati kurmaya da odaklanın.

Önde gelen uygulama no. 1

Kavrama noktasından
eylem adımına geçin
Bir kavramı anlamak ve buna göre hareket etmek
arasındaki ayrım önemlidir. Araştırmaya katılanlara marka
vizyonlarının, çalışanların davranışlarına ve işlerinde
verdikleri kararlara ne kadar rehberlik ettiğini sorduk.
Çoğu kuruluş için yönetim düzeyinin altındaki etkinin
azalması özellikle uçurum gibi. Bu da en çok kontrol sahibi
olanların eylemlerini marka vizyonuna uyarlama esnekliğine
ve kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Ancak genellikle müşterilerle ön saflarda olan diğer
çalışanlar günlük aktivitelerine bu vizyonu uygulayacak
ilkelere, süreçlere, araçlara, eğitime, içgörüye veya dürüst
olmak gerekirse, yetkiye her zaman sahip değil. Vizyonerler,
çalışanlarının eylemlerine marka vizyonunun ilham verdiği
konusunda çok daha rahat iken daha alt tabakalarda
iyileştirme yapılabileceğini bile kabul ediyor (bkz. Şekil 2).

Şekil 2
Bir kuruluşun marka vizyonu, yönetim veya idari rollerde olanlar için işle ilgili karar alma ve davranışlar üzerinde en çok
etkiye sahiptir
%97

%91

%90
%81

%83

%62

%58
%47

Vizyonerler
Diğer
kuruluşlar

%25
%17

Üst düzey
yöneticiler

Üst düzey olmayan
yöneticiler

Yöneticiler

İdari statüde
olmayan çalışanlar

S. Kuruluşunuzun marka vizyonunun işinizdeki çalışanların davranışlarını ve kararların yönlendirdiğine ne kadar katılıyorsunuz?
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Destek personeli

Önde gelen uygulama no. 2

Marka vizyonunu kurumsal
stratejilerle uyumlu hale getirin
Bir kuruluşun marka vizyonu şirket genelinde işlevleri
sağlayan temel stratejilerle uyumlu değilse müşteri
deneyimi Kuzey Yıldızı tutarlı uygulama veya hesap
verilebilirlik olmadan izole edilmiş, kavramsal bir
uygulamadan biraz daha fazlası olur. Uyumlulaştırma,
gerekli yönetim desteği ve işlevler arası gözetimle birlikte
kuruluşların müşteri deneyimi önceliklerini, bütçelerini ve
kaynaklarını bütün olarak yönetmesini sağlar.

Çok daha fazla Vizyoner marka vizyonlarının genel iş
stratejisinden pazarlama, satış ve BT’ye kadar stratejik
açıdan uyumlu olduğunu söylüyor. Marka vizyonlarını
performans değerlendirmeleri ve istihdam stratejileriyle
uyumlulaştırma çabalarını özellikle belirtmek gerekir (bkz.
Şekil 3). Vizyonerler müşteri deneyimlerinin başarısının
genellikle müşterilerin doğrudan veya dolaylı olarak
çalışanlarla olan marka deneyimlerine dayalı olduğunu
kabul ediyor. Bu da işe aldıkları insan tipini ve bu insanların
nasıl ölçüldüğünü etkiliyor.

Şekil 3
Diğer kuruluşlardan daha fazla olarak Vizyonerler, marka vizyonlarının işletme genelindeki çeşitli fonksiyonel stratejilerle
uyumlu olmasını sağlar
Genel iş stratejisi
Pazarlama stratejisi

%90

%61

Performans değerlendirmesi stratejisi

%87

%54

Operasyonel strateji

%86

%59

Satış stratejisi

%85

%59

BT stratejisi

%79

%45

İşe alım stratejisi

%39

Diğer kuruluşlar

S. Kuruluşunuzda yukarıdaki stratejiler şu anki marka vizyonuyla ne kadar uyumlu?
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%91

%68

Müşteri deneyimi stratejisi

Vizyonerler

%95

%78

%70

Daha fazla Vizyoner, marka
vizyonlarının genel iş
stratejisinden pazarlama, satış
ve BT’ye kadar stratejik açıdan
uyumlu olduğunu söylüyor.

Önde gelen uygulama no. 3

Müşteriler ve çalışanlar için
katalizör olarak teknolojiyle
inovasyon yapın
Daha önce de belirttiğimiz gibi Vizyonerlerin büyük
çoğunluğu (%85) rekabet ortamındakilerden daha
yenilikçi olduğunu belirtiyor. Bu, diğer şirketlerin iddia
ettiğinden %39 daha fazla ve müşteriler için önemli
bir ayrım.
Salesforce Research tarafından son zamanlarda yapılan
bir araştırmaya göre müşterilerin %50’si ve iş
dünyasındaki alıcıların %66’sı daha yenilikçi şirketlerden,
yani “müşteri gereksinimlerine ve yeni teknolojiye dayalı
olarak sürekli yeni ürünler/hizmetler tanıtan şirketlerden”
alışveriş yapmak için aktif bir arayış içinde olduklarını
söylüyor.3 Bu bulgu, müşterilerin çoğunluğunun
deneyimlerini geliştirmek için şirketlerin dijital
teknolojileri kullanmayı nasıl planladığını görmekten
heyecan duyduklarını söylediği, daha önceki bir IBV CX
araştırmasını bir kez daha yineliyor.4

Müşteriler için teknoloji inovasyonu
Bire bir görüşme yaptığımız birçok kişi, mevcut müşteri
deneyimlerinin dönüşümü ve sürekli iyileştirme planları
için kullandıkları teknolojilerden bahsetti. Francesco
Lagutaine, Manulife’ın sigorta poliçesi maliyetlerini
düşürmenin yolu olarak sağlıklı kalmak için proaktif
adımlar atmak isteyen kişiler için tasarlanmış ürünleri
pazara sunduğunu söylüyor. “Nesnelerin İnterneti bu
anlamda önemli bir etken. Nesnelerin İnterneti destekli
cihazları nasıl kullandığımıza ve müşterilerin bunları
kullanmasına yardımcı olmaya her geçen gün daha çok
önem veriyoruz.”
Doug Milliken, müşterilerin doğru probiyotiği bulmak için
verileri girdiği Renew Life® ve cilt bakımı çözümleri için
Burt’s Bees® gibi ürünler için yapay zeka destekli
chatbot’larla Clorox’un nasıl deney yaptığının altını çiziyor.
Nesnelerin İnterneti de radarında.
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“Bu çok mantıklı bir yöntem. Brita® su filtresini kullanarak
bir deney yaptık. Amazon’da otomatik olarak yeni bir filtre
siparişi verebiliyor. Bu çok küçük bir testti, ancak çok şey
öğrendik. Bir sonraki adım bunu uygun ölçekte nasıl
yapabileceğimizi anlamak.”

Çalışanlar için teknoloji inovasyonu
Çalışanların kuruluşlarının ideal müşteri deneyimi
sağlamasına katkıda bulunması için benzer bir teknoloji
inovasyonu yaklaşımı gerekiyor. Francesco Lagutaine,
çalışanları eğitmek ve müşterilerin sorunlarına daha etkili
bir şekilde yanıt verme konusunda onlara yardımcı olmak
için Manulife’ın çağrı merkezlerinde yapay zeka, tahmine
dayalı analitik ve derin öğrenme metotlarını kullandığına
işaret ediyor.
Doug Milliken, verilerin ve teknolojinin Clorox’un iki önemli
alanda çalışan deneyimlerini iyileştirmesine nasıl yardımcı
olduğunu açıklıyor:
– İçgörü. “Sosyal medya analizinden yararlanmak için
çok çalışıyoruz. Doğal dil de bunun bir parçası. Bilgi
birikimi yapabilmek için veri analitiği yeteneklerimizi
oluşturmak gibi.”
– Yürütme. “Bilinen müşteriler için daha kişiye özel
yolculuklar yaratmamızı sağlayan, bulutla desteklenen,
entegre pazarlama araçları dahil birçok teknolojiyi
kullanıyoruz. Uygun ölçekte özelleştirilmiş videoları da
kısa sürede oluşturmak için web sitesi özelleştirme
motorlarını ve araçlarını kullanıyoruz.”
Gözlemlerini şu sözleriyle aktarıyor: “Müşteri deneyimini
tek başına düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte müşteri
deneyimini kişiye özel kılabilme yeteneğimizi güçlendiren
verilerin çoğunu sağlayan bir temel bu. Grubumun müşteri
deneyimi yeteneği yalnızca sizin dijital dönüşüm ve veri
yeteneğiniz kadar iyi olacak.”
Francesco Lagutaine’in tahminlerine göre: “Oyunun
kazananını veri belirleyecek. Veri analitiği ve veri altyapısı
çok önemli olacak.”

Önde gelen uygulama no. 4

Müşteri deneyimini hayata geçirmek
için çalışan deneyimini hayata geçirin
Kuruluşlar stratejik uyumlulaştırma ve doğru teknolojilerle
marka vizyonlarını tüm müşteri etkileşimlerinin
tasarlanmasını ve uygulanmasını etkileyen temel süreçler
ve etkinlikler içine dahil edebilir. Vizyonerler bunda
özellikle başarılıdır. Marka vizyonlarını tüm müşteri değer
zincirinde bir kuruluşun bütünsel müşteri deneyimini
oluşturan öğeler içine dahil etmişlerdir. Pazarlama
kampanyaları gibi daha belirgin olan müşteri deneyimi
girişimlerine odaklanmışlardır, öte yandan ARGE projeleri,
çalışan politikaları ve kurumsal yapılar da marka
vizyonlarını yansıtıyor (bkz. Şekil 4).
Birçok kuruluşta eksik olduğu görünen şey, müşteri
deneyimi hakkında dahili mesajlaşmanın çok daha
ötesinde. Çalışanların mümkün olan en iyi müşteri
deneyimini sağlamak için ihtiyaç duydukları süreçlerin,

araçların ve teknolojilerin bilinçli tasarımından yoksunlar.
Bu kuruluşlar, çalışan deneyiminin önemini göz ardı
ediyor. Bire bir görüşmelerde katılımcılara şirketlerinin
nasıl müşteri odaklı kaldığını ve müşteri deneyimleri için
ideal vizyonu nasıl sağladıklarını sorduk. Citi’nin İçgörü ve
Tasarım Stratejisi Global Lideri Rachel Carpenter,
yöneticilerden başlayarak şirketinin müşteri deneyimini
ön planda tutmak için yaptıklarının bir kısmını paylaştı.
“Kalite ve müşteri deneyimi hedeflerimiz ve ölçülerimiz
kuruluşumuzun en önem verdiği konu. Yönetici ekipleri
toplantılara müşterilerin görüşlerini ve perspektiflerini
taşıyorlar. Liderlik zirvelerimiz her zaman müşteri
deneyimiyle ilgili konuları içeriyor. Kimi zaman
yöneticilerimizle bizzat tanışmak üzere müşterileri davet
ediyoruz, bu analog bir yöntem olsa da çok etkili olabiliyor.”
Yöneticilerin müşterilerin bakış açısını hiçbir zaman
gözden kaçırmaması gerektiğini vurguluyor. “Kişisel olarak
müşteri deneyimi süreçlerimizi deneyimleyebilmeniz için
müşteri olarak müdahil olacağınız ve meraklı olacağınız
yönünde elbette bir beklenti var.”

Şekil 4
Daha fazlaVizyoner marka vizyonlarını ideal müşteri deneyimlerini hayata geçirmeye yardımcı olabilecek faaliyetlere ve
süreçlere dahil etmeye odaklı
Reklamcılık, pazarlama kampanyaları, etkinlikler
Ürünler, hizmetler, çözümler

%90

%64

Organizasyonel yapılar

%86

%59

Müşteri destek ilkeleri, uygulamaları
Operasyonel ilkeler ve çalışan politikaları
ARGE projeleri

%55

%82
%81

%54

%81

%49

Müşteri temas noktalarının tasarlanması ve geliştirilmesi

Vizyonerler

%96

%72

%60

%80

Diğer kuruluşlar

S. Mevcut marka vizyonunuzun kuruluşunuzun yukarıdaki özelliklerinden her birinde düzgün bir biçimde yansıtıldığına ne kadar katılıyorsunuz?
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Vizyonerler, marka vizyonlarının
ekosistemleriyle nasıl ifade
edilebileceğine diğer şirketlerde
olmadığı kadar dikkatli bir
şekilde bakıyor.

“Tasarım odaklı düşünme biçimini gerçek anlamda
benimsedik. Başlangıçta atölyeler iş arkadaşlarımızı
metodoloji konusunda eğitmemize yardımcı oldu, ancak
şimdi bundan çok daha fazlası var. Kimi zaman bizden
ayrılan müşterilerin yorumları veya ifadeleriyle başlayarak
sorunları incelemek için tasarım odaklı düşünme biçimini
kullanıyoruz. Onların görüş açılarından bakıyoruz ve
buradan yeniden çözümlere dönüyoruz.”
Müşterilere yakın durmak, Citi’nin müşteri stratejilerinin
ve temas noktalarının tasarımcıları ve geliştiricileri için
önemli. Rachel Carpenter, mobil ürünler üzerinde çalışan,
kendininki gibi ekipleri örnek gösteriyor.
“İşlerinin en merkezi kısmı prototipler üzerinde canlı testi,
sosyal izlemeyi ve madenciliği içeriyor. Müşterilerin neler
söylediğini öğrenmek için ayrıntılı incelene yapıyoruz.
Kullanıcı araştırması her kulvarın bir parçası ve mümkün
olduğunca çok çalışanın katılabilmesi için içgörülerin
paylaşımına çok önem veriyoruz.”
Ön saflardaki müşteri temsilcileri söz konusu olduğunda
müşterilerle bağlantı kurma yeteneklerini yere göğe
sığdıramıyor. “Çağrı merkezi temsilcilerimizle oturdum ve
onların bu kadar sabırlı, nazik ve hassas olması beni çok
mutlu etti. Hızın yanında kaliteye de önem veriyorlar.
Hedefleri (ve yöneticilerinin hedefleri) sağlamaları
gereken hizmet türüyle uyumlu.”
Citi aynı zamanda operasyon, tedarik zinciri veya BT gibi
müşteri etkileşimleri olmayan çalışanların kuruluşun
müşteri deneyimi başarısına katkıda bulunabilmesini
sağlıyor. Rachel Carpenter şunları söylüyor: “Müşterilerle
çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenliyoruz. Çalışanlar
müşterilerle etkileşimde işbirliği yapıyor. Potansiyel
özellikler üzerine düşünüyor ve yararlı olanları oyluyor.
Görüşlerini ve geribildirimlerini sağlamak için Canvas
topluluğumuza da katılabilirler. Bu çalışan kesimden
yararlanmak gerçekten değer sağlayacak. Tasarım ve
geliştirme ekiplerimizin dışında olduklarından yepyeni bir
perspektif sunabilirler.”
Aslında Citi şirket içinde büyüme ve ilerlemeyi sağlama
misyonunu çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletti.
“Yalnızca çalışan teknik deneyimine odaklı bir deneyim
ekibimiz var. Bu ekip müşteri deneyimi ekiplerimin
yaptığını yapıyor, ancak bunu çalışanlar için yapıyor.
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Çözümleri hizmet masasına yönlendirilen konuların
azaltılmasına, üretkenliğin artırılmasına ve operasyon
maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.”
Ne yazık ki araştırmadaki kuruluşların birçoğu ideal
müşteri deneyimini gerçekleştirme çalışmalarında
çalışanları dahil etme konusunda o kadar özenli değil.
Çoğu kez şirket içinde marka vizyonunun dile getirilmesi
dahi e–posta aracılığıyla yapılan tek yönlü bir sohbettir. Bu
kadar çok sayıda katılımcının çalışanlarının marka
vizyonunun ne anlama geldiğini veya nasıl uygulanacağını
tam olarak anlamadığını söylemesinin bir nedeni de bu
pasif yaklaşım olabilir.
Bunun aksine Citi’nin çalışan deneyimine odaklanması ve
yatırım yapması örneği, gerekli süreçler ve araçlarla
mümkün olan en iyi müşteri deneyiminin sağlanmasına
imkan tanır. Kuruluşun her düzeyinde müşteri deneyimini
önemseyen bir kurumsal kültüre kendilerine adayarak
çalışanlar sadece Citi’nin marka vizyonunu duymuyor,
bunu yaşıyor.

Önde gelen uygulama no 5

Ekosistemi kendi safınıza katın
Günümüzde kuruluşların dışarıdan şirketlerden oluşan
karmaşık bir ekosistem içinde çalıştığı göz önünde tutulursa
dış ilişkilerin ideal müşteri deneyimlerine nasıl katkıda
bulunacağını dikkate almak için içerideki çalışanların
deneyiminin ötesine geçmeleri gerekir. Bu dış ekipler bir
yetenek veya teknoloji açığını doldurarak, becerileri
artırarak veya yeni ürünler, iş modelleri veya platformlar
oluşturmak için birlikte çalışarak bir kuruluşun müşteri
deneyimini sağlama noktasında önemli bir rol oynayabilir.
Vizyonerler, marka vizyonlarının ekosistemleriyle nasıl
ifade edilebileceğine diğer şirketlerde olmadığı kadar
dikkatli bir şekilde bakıyor. Vizyonerlerin yaklaşık 2/3’ü
etkileşim kurmak istedikleri şirketi belirlerken bir adayın
marka vizyonunu dikkate alma gerekliliğini kabul ediyor.
İster ortak, tedarikçi, sağlayıcı ister potansiyel bir şirket
birleşmesi olsun Vizyonerler, kendi vizyonlarını ve müşteri
deneyimi felsefelerini paylaşan kuruluşlarla ilişkiler
kurmak istiyorlar (bkz. Şekil 5).

Şekil 5
Daha fazla Vizyoner ekosistemlerinde dış kuruluşları
seçme ve onlarla çalışma yaklaşımlarında marka
vizyonlarının yansıtıldığını bildiriyor

Ortak/
tedarikçi
seçimi

%68

Vizyonerler

%40

Diğer
kuruluşlar

Şirket
birleşmeleri
ve satın alma
yaklaşımı

%65

Vizyonerler

%36

Diğer
kuruluşlar

S. Mevcut marka vizyonunuzun kuruluşunuzun yukarıdaki özelliklerinden
her birinde düzgün bir biçimde yansıtıldığına ne kadar katılıyorsunuz?

Bir ortağın ideal müşteri deneyimini sağlamasına yardımcı
olabilmek ilişkinin ne derece öncelikli bir bileşeni? Bu
soruyu bire bir görüşmelerimizde sorduk. Birçoğu müşteri
deneyimini ayrıntılı inceleme aşamasında ele aldıklarını
söyledi. İlişki bu noktayı geçtiğinde müşteri deneyimine
ilişkin uyumlulaştırmada zor kısım başlıyor. Rachel
Carpenter şu şekilde açıkladı: “Bir satıcı firma–ortak
edindiğimizde alışma oturumları düzenliyoruz. Ortak
hedefler üzerinde çalıştığımızdan müşterilerin
davranışları ve ihtiyaçları hakkında paylaşabileceğimiz her
şeyi paylaşıyoruz. Ortaklarımızın müşterilerimiz hakkında
bizim olduğumuz kadar akıllı olmalarını istiyoruz.”
Ortaklarla müşteri bilgilerinin paylaşılması ABD menşeili
kahve şirketi Drift Away Coffee’nin kurucu ortağı Suyog
Mody için de önemli. Önceliği dijitallik olan bir şirket olarak
dönüşüm sürecinde büyük eski kuruluşlarla aynı zorlukları
yaşamıyor.
Ancak daha küçük olduğundan ekosisteminin hep
mükemmel şekilde yürütülmesi müşteri deneyimi için çok
önemli. Drift Away Coffee markası birinci sınıf kalitede
ürün satışına ve aynı zamanda bunu en iyi şekilde yapmaya
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odaklı. Kahve çekirdeklerini her müşterinin kahve
sevkiyatıyla özellikle ilgili olan, küçük çiftçilerden alıyor.
Bu, müşteri deneyimlerinin ayırt edici bir tasarım öğesi. İş
modeli aboneler için son derece kişiye özel olduğundan
Drift Away Coffee, çiftçilerle paylaştığı değerlendirmeler
ve derecelendirmeler aracılığıyla çok değerli geri
bildirimler ve müşteri verileri edinmiştir.
“Çekirdekleri kavurup müşterilere gönderdikten sonra ve
müşterilerin yorumlarını aldıktan sonra çiftçilerimiz için
ayrıntılı bir rapor derledik” diyor Suyog Mody. “Bu sayede
çiftçiler ürünlerini ve ürünlerin ömrünü sürekli olarak
iyileştirebiliyor.” Bu geri bildirim döngüsü bir şirketin
tedarik zincirinde müşteri deneyimi vizyonunu nasıl
gerçekleştirdiğinin bir örneği. Drift Away Coffee’nin
ekosisteminde tutmak istediği ortaklarla güçlü ilişkiler
oluşturmasına da yardımcı oluyor.
Diğer şirketler için özellikle müşteri deneyimleriyle ilgili
olmak üzere kendi ekosistemleriyle çalışmak, ortakları
mümkün olduğunca kuruluş yörüngesine çekmek
anlamına geliyor. Francesco Lagutaine buna “istikrarsız
ağ” diyor. Ortakların insan odaklı tasarımla ilgili
kuruluşlarının bakış açısını paylaşmasının çok önemli
olduğunu söylüyor. Ayrıca ekipleriyle aynı ritimde
çalışmaları gerekiyor.
“Tüm tedarikçilerimiz, ortaklarımız, sağlayıcılarımız, vb.
kendilerinin değil bizim süreçlerimiz için çalışıyor. Sürekli
olarak iyileştirme yaptığımız, müşterinin sesine kulak
verdiğimiz ve uyarladığımız, yinelemeye dayalı üretim
modumuz nedeniyle bu şekilde yapmak zorundayız.”
Bu yaklaşımın tasarım ve geliştirme operasyonları gibi
yetenekleri sağlayan ortaklar için özellikle önemli
olduğunun altını çiziyor. “Bazı durumlarda bize yetenek
kaynağı sağlayacak şirketler arıyoruz. Bazen de bir ekip
oluşturmaları gerektiğini, ancak bizim bünyemizde, bizim
standartlarımıza göre ve bizim süreçlerimizle birlikte
çalışmaları gerektiğini biliyoruz. Neden mi? Çünkü
yaklaşımı kontrol edersek, tekrarlayabileceğimiz bir nihai
deneyim yaratacağımıza inanıyoruz. Diğer bir nedeni ise
süreç içinde öğrenmek çok önemli.”
Sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bizim öğrendiklerimize
uyum sağlamak için çalışma biçimlerini değiştirme
konusunda rahatsızlık duymayacak tedarikçiler arıyoruz.”

Önde gelen uygulama no. 6

Empati yapmaya öncelik vererek
kültürel düşünce yapısını
değiştirin
Değişim için gönüllü olmak harici ortaklar için önemli
olabilir ve çalışanlar için özellikle önemlidir. Aslında
mevcut müşteri deneyimlerini müşteri deneyimi Kuzey
Yıldızı ile uyumlu hale getirmeye çalışırken araştırmaya
katılanlar karşılaştığı en büyük iki engelden bahsediyorlar:
1. Bir değişim yönetimi programının olmaması ve
2. Ekiplerin idari olarak farklı birimlerde çalışamaması.
Özellikle eski kuruluşlardan olmak üzere bire bir görüşme
yapılan çoğu katılımcı, insanların farklı şekilde
düşünmesini, davranmasını ve hissetmesini sağlamanın
da en büyük zorluk olduğu konusunda hemfikir. Francesco
Lagutaine şu şekilde açıklıyor: “İstekliliği müşteri, Çevik
ve insan odaklı tasarım tarafından doğru şeyi yapmak
üzere değiştirmezseniz tüm bunlar şu anda yaptığınız
şeyin çok daha hızlı ilerlemesine neden olacak. Ancak bu
müşteri deneyimini her zaman iyileştirmez.”
Bu zorluğun üstesinden gelmek için zihniyetin değişmesi
gerektiğini söylüyor. “Bir kuruluşun yapacağı tek ve en
önemli şey, kendi elde edeceklerine odaklanma
biçimindeki düşünce yapısını müşteriyle empati kurmak
olarak değiştirmektir. Kuruluşun temelindeki kültürü
değiştirmezseniz hiçbir süreç, teknoloji, yapı veya girişim
başarılı bir dönüşümü sağlamaz.”
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Peki bir şirket kültürü nasıl değişebilir? Lagutaine’in
önerisi şöyle: “Kültürü yaratan hikayelerdir. Tekrar tekrar
dinlediğimizde inandığımız, korktuğumuz ve bizi
koruduğunu hissettiğimiz değerlerin verdiği rahatlık ve
bunların yeniden kabul görmesi kaçınılmazdır. Kuruluşlar
“Bir şey ağzımızdan çıktığında olmuş sayılır,” diyebilir.
Ancak kültürü oluşturan şey sürekli onaylanma, kabul
görmedir. Aldığım en önemli derslerden biri şu: Bir şeyi
neden yaptığımızı insanlara anımsatmaktan ve onların
bundaki payını kabul etmekten hiçbir zaman yılmayın.”
Dan Makoski, Londra’da Lloyds Banking Group’un Üst
Düzey Tasarım Sorumlusu. Çalışanın düşünce yapısını
müşteriyle daha çok empati yapmaya odaklanacak şekilde
değiştirmenin, karşılaştığı en büyük zorluklardan biri
olduğunu kabul ediyor. Müşteri deneyimine odaklanmak
gerektiğinden bahsediyor. “Belirli bir amacın sonunda
ulaştığımız şeylere odaklanmaktan vazgeçtiğimizde her
şey değişti. Yeni bir iletişim yöntemine ihtiyacımız vardı.
Bir insanın bakış açısından düşünmek. Sonuca odaklanmak
yerine müşterilerin seveceği bir şeyler yapmayı düşünün.”
“Bu bazen sonucun ne olacağını bilmediğiniz anlamına
geliyor.” Finans hizmetleri sektöründe çalışırken
ekiplerin “öngörülebilir bir şelale yaklaşımını”
kullandığını ifade ediyor.
“Üst düzeyde uyumlulaştırma ve yetkiyle daha çevik bir
ortama dönüşümümüz yöneticilerimizin yanı sıra ekiplerimizin
kültürel değerlerini yeniden şekillendiriyor” diye ekliyor.

Müşteri Deneyimi Kuzey
Yıldızınıza giden yol
Bir müşteri odaklı kültür yaratın
Bire bir görüşme yaptıklarımızın da onayladığı gibi
çalışanların müşterilerle empati kurmasına yardımcı olmak,
müşteri odaklı olmanın anahtarı. Yalnızca müşteriyle yüz yüze
çalışanların düşünceli bir yaklaşım benimsemesini istemek
yerine bir kültür değişimi tüm çalışanların her günkü
performansını etkileyecek şekilde bu duyguyu
içselleştirmesini gerektiriyor. Yöneticiler iş arkadaşlarının
birlikte çalışma şeklini değiştirerek, çalışanların sorun çözme
yöntemini değiştirerek ve çalışanları müşteri deneyimini
geliştirmeye yönelik proaktif şekilde çalışmaya teşvik ederek
bu değişimi destekleyebilir. Atılacak adımlar:
– Kurumsal çevikliği benimseyin.
Kuruluşlar genellikle şeffaflık ve işbirliğinin ne kadar
değerli olduğundan ısrarla bahsederler. Ancak
araştırmalarımıza göre bağımsız birimlerde çalışamamaları
müşteri deneyiminin önünde halen büyük bir engel.
Müşteri deneyimi kuruluşu ilgilendiren bir konu. Yazılım
geliştirmeye yönelik çevik bir yaklaşım gibi çevik
kuruluşlar, operasyonların sorunsuz hale gelmesi için
disiplinler arası ekip oluşturmaya ve yinelemeye önem
veriyor. Önemli olan, ortak hedefler doğrultusunda birlikte
çalışmak için güven ve açıklık inşa edilmesi. İşbirliği yapın,
oluşturun, gözlemleyin, öğrenin ve geliştirin.
– İnsan odaklı tasarım uygulamalarını benimseyin.
Tasarım odaklı düşünme birçok kuruluşun müşterilerin
yaşadığı zorluklara karşı çözüm geliştirmek için kullandığı
bir yaklaşım. Ancak tasarım odaklı düşünmenin ilkeleri işle
ilgili hemen her soruna uygulanabilir. Bu çalışma biçimi,
kim olursa olsun, son kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanır.
Ekiplerin son kullanıcıların bakış açısıyla empati
kurmalarına yardımcı olur. Kuruluş genelinde sorun çözme
ve keşif yaklaşımı olarak bir tasarım odaklı düşünme
çerçevesinin benimsenmesi, uygun ölçekte yinelenebilir
sonuçlarla mükemmel deneyimlere yol açabilir.
– Merak unsurunu müşteri odaklılığın merkezine yerleştirin.
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Empatiye makul ölçüde bir merak hissi de eşlik etmelidir.
Çalışanı empati kurmaya sevk edebilecek, müşterilerin
yaşadığı zorluklara yeni çözümler keşfetme arzusu budur.
Çalışanlar apaçık yanıtların dışına çıkma gücünü
hissettiklerinde ve işe yaramayabileceği ihtimaline karşılık
yeni fikirlerle deney yapma güvenini hissettiklerinde
inovasyon başarıya ulaşır.

Çalışanlara muhteşem deneyimler sağlayın
Mükemmel müşteri deneyimini, mükemmel kurumsal
deneyimler yönlendirir. Modern çağın çalışanlarının
deneyimleri (kişiye özel, basit ve destekleyici) liderlerden
anlamlı, işe yarar iletişim alınmasını ve bulut, yapay zeka
ve Nesnelerin İnterneti gibi teknoloji çözümlerini, işbirliği
ve üretkenlik araçlarının sağlanmasını gerektirir. Atılacak
adımlar:
– Uygun, taktiksel bilgilerle
gerçek bir şekilde iletişim kurun.
Çalışanlar şirketlerinin ideal müşteri deneyimi hakkında
mesajı almazsa bunun nedeni liderlerin bunu etkili bir
biçimde paylaşmamış olmasıdır. Yahut kurulan
iletişimler çalışanların günlük etkinlikleriyle
ilişkilendirilemiyordur. Ya da her ikisi. Kişisel hikayeler
bunu gerçek kılar. Çalışanların spesifik rollerinin
kuruluşlarının müşteri deneyimi Kuzey Yıldızına nasıl
katkıda bulunduğunu anlaması önemlidir. Bu, şirketin
müşteri deneyimini iyileştirme sürecinin bir parçası
olma isteğini ve amaç hissini uyandırır.
– Çalışanlar için dijital inovasyona öncelik verin.
Çalışanlar doğru teknolojilere sahip değilse,
kuruluşlarının müşteri deneyimi Kuzey Yıldızını
oluşturabileceğini düşünmek gerçekçi değildir. Çalışanlar,
anında müşteri hizmeti sunmak için mobilite çözümlerine
ihtiyaç duyarlar. Satış ekipleri için üretkenlik ve işbirliği
özelliklerine sahip sonraki en iyi işlemi gösteren panolar
gerekir. Tedarik zinciri optimizasyonunun ve müşteri
yaşam döngüsü stratejilerinin öngörülmesine yardımcı
olmak için yapay zeka ve veri analitiği gerekir. Artırılmış
gerçeklik ve 5G hizmeti, bakım, mühendislik ve tasarım,
eğitim ve müşteri desteği için önemli geliştirmeler
sunabilir. Ayrıca hibrit çoklu bulut platformları işletme
genelinde çalışanlara ihtiyaç duydukları hizmetlere ve
verilere kolay erişim imkanı sunabilir.
– Çalışanların üretkenliklerini artırmalarını
ve daha fazla sorumluluk almalarına yardımcı olun.
Günümüzde çalışma davranışları uzaktan çalışmayı ve
esnek saatleri içerir. İşbirliği uygulamaları aracılığıyla
zamanuyumsuz iletişim ve iş akışı çok önemlidir.
Özellikle müşteri deneyimiyle ilgili girişimler için olmak
üzere çalışanların üretkenliği iyileştirmek amacıyla
ihtiyaç duyduğu yazılım platformlarını ve tasarım
sistemlerini sağlayın. Ardından tüm seviyelerdeki
çalışanların uygun kararlar almasına imkan tanıyın ve
sonuçların sorumluluğunu onlara verin.

Yaparak öğrenin
Daha fazla müşteri odaklı olmaya doğru bir kültür değişimi
için çalışanları sürece dahil edin. Yukarıdan aşağı verilen
emirler yerine çalışanlar, kanıtlara dayalı olarak değişimin
neden gerekli olduğunu anladığında ve yeniden keşif
sürecinde aktif rol oynadıklarında daha iyi performans
gösterirler. Atılacak adımlar:
– Deneyimi kapsamlı olarak denetleyin.
Ulaşılabilir bir müşteri deneyimi vizyonu oluşturmak için
önce mevcut deneyim ortamınızın referans değerini
belirleyin. Ayrıntılı bir yolculuk haritasından çok daha
fazlası olan entegre bir deneyim denetimi, müşteri değer
zincirini oluşturan faktörleri dikkate alır. Varlık
incelemeleri, tüm müşteri temas noktalarının kanal
değerlendirmesi, analitik incelemesi, teknoloji denetimi,
ses ve ton denetimi, SEO denetimi ve rekabetçi
değerlendirme bu faktörlerdendir. Ekipleri dahil etme ve
bu kapsamda bir denetimden içgörüleri paylaşma, onların
ilerlemelerine yardımcı olacak perspektifi sağlayabilir.
– Kapsayıcı bir “garage” yaklaşımıyla hızlı hareket edin.5
Daha müşteri odaklı hale gelmek için çalışan eski şirketler,
müşteri beklentilerini veya kendi zaman çizelgelerini
karşılayacak kadar hızlı bir değişimin zor olduğunu
düşünebilirler. Öğrenmeyi sürdürmeye devam ederken dahi
kısa sürede ilerlemeyi görebilmek, başarının devamlılığı için
büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bir kuruluş, garage
yaklaşımıyla olağan operasyonlarının dışında girişim
ekipleri yaratır. Bu ekipler, disiplinler genelinde yeteneklerle
işbirliği yaparak ve minimum düzeyde uygulanabilir ürünleri
(MVP) kısa sürede geliştirmek için tasarım odaklı düşünme
ve çevik ilkelerini uygulayarak inovasyonun fitilini
ateşleyebilirler. Bu da çalışanların bir startup hızıyla, ancak
bir kuruluş ölçeğinde yeni çalışma ve düşünme şekillerini
benimsemesine yardımcı olur.
– Değişim yönetimini değiştirin.
Şirketlerin değişim yönetimini bu kadar zorlayıcı bulmasının
bir nedeni de onu halen süreç odaklı, yapılandırılmış ve resmi
bir yöntem olarak görmeleridir. Bunun yerine çalışanlara
gerekli değişiklikler için mantığı ve yolu göstermek üzere veri
odaklı içgörülere odaklanın. Çalışanların sıkı kurallar koyan
bir yaklaşımdan ziyade kişiye özel bir yaklaşıma daha duyarlı
olduğunu görebilirsiniz. Çalışanlar değişime ne kadar inanır
ve değişimi ne kadar çok sahiplenirse yeni teknolojileri, yeni
çalışma ve düşünce biçimlerini benimsemeleri de o kadar
kolay olur.
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Müşteri Deneyimi Kuzey
Yıldızınızı hayata geçirmeye hazır
mısınız?
– Müşteri Deneyimi Kuzey Yıldızınız
kuruluşunuzdaki çalışanların her gün
işteki düşünme ve davranış şekillerini
etkiliyorsa bunu nasıl ölçebilirsiniz?
– Marka vizyonunuzu tam olarak
anlayabilmeleri ve müşteri deneyimi
Kuzey Yıldızınızı gerçekleştirmenize
yardımcı olabilmeleri için ekosistem
ortaklarınız, tedarikçileriniz ve
sağlayıcılarınızla nasıl etkileşimde
bulunabilirsiniz?
– Kuruluşunuzun daha fazla müşteri odaklı
hale gelmesi için neyi değiştirmesi
gerekir?

Yazarlar hakkında
Billy Seabrook

linkedin.com/in/billy-seabrook-7443273
@billyseabrook
billy.seabrook@ibm.com
Billy Seabrook, her sektörden lider markalar için yenilikçi
marka stratejileri ve çok kanallı müşteri deneyimleri
yaratma alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.
IBM iX’in Küresel Üst Düzey Yaratıcılık Sorumlusu olarak
gelişen stratejiler, insana odaklı tasarım ve dönüşüm
teknolojisiyle dijital marka deneyimleri yaratmak için 60’ı
aşkın iX tasarım stüdyosundan oluşan bir ağı yönetiyor.

Carolyn Heller Baird

linkedin.com/in/carolyn-baird-0478083
@cjhbaird
cbaird@us.ibm.com
Carolyn Heller Baird, IBV’de Müşteri Deneyimi ve Tasarımı
Küresel Araştırma Lideridir. Müşteri deneyimini etkileyen
konularla ilgili araştırmalarının yanı sıra IBV üst düzey
yöneticileri için Üst Düzey Pazarlama Sorumlusu
araştırmaları serisinden sorumludur. Deneyim stratejisi
danışmanı olarak 20 yıla yaklaşan bir kariyeri vardır.
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IBV bu raporun geliştirilmesindeki katkılarından dolayı
aşağıdaki kişilere teşekkür eder:
Nancy Kramer, Chief Evangelist, IBM iX
Robert Murray, Associate Partner, IBM iX
Babs Rangaiah, Executive Partner, IBM iX
Corinne Sklar, Chief Marketing Officer, IBM iX

Daha fazla bilgi için

IBM iX nasıl yardımcı olabilir

IBM İş Değerleri Enstitüsü’nün (IBV) bu araştırmasıyla
ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle şu adresten iletişim
kurun: iibv@us.ibm.com. Twitter’da @IBMIBV hesabını
takip edin ve araştırma kataloğumuzun tamamı veya aylık
haber bültenimize abone olmak için şu adresi ziyaret edin:
ibm.com/ibv.

IBM iX, lider markaların tasarımlarından itibaren
işlerini büyütmesine ve değiştirmesine yardımcı olur.
Dünya genelinde 60’a yakın stüdyodaki iş
tasarımcılarımız, geleceğin kurumsal deneyimlerini
tasarlamak ve müşterilerimizin bunları
gerçekleştirmesine yardımcı olmak için ilerleyen
strateji, insan odaklı tasarım ve dönüşüm teknolojisinin
bir araya geldiği bir noktada çalışır. Daha fazla bilgi için
şu adresi ziyaret edin: ibm.com/ibmix.

Telefon ya da tablet için ücretsiz “IBM IBV” uygulamalarını
uygulama mağazanızdan yükleyerek IBM İş Değerleri
Enstitüsü yönetici raporlarına mobil aygıtınızdan erişebilirsiniz.

Değişen bir dünya için doğru
iş ortağı
IBM olarak, müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz, onlara
günümüzün hızla değişen ortamında benzersiz bir avantaj
sunmak için iş içgörüsünü, ileri düzey araştırmaları ve
teknolojiyi bir araya getiriyoruz.

IBM İş Değerleri Enstitüsü
IBM Services bünyesinde yer alan IBM İş Değerleri
Enstitüsü (IBV), kritik kamu sektörü ve özel sektör
sorunlarına ilişkin olarak kıdemli işletme yöneticileri için
bilgiye dayalı, stratejik içgörüler geliştirmektedir.
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Araştırma yaklaşımı ve
demografik bilgiler
IBV, Oxford Economics ile işbirliği yaparak kuruluşlarının
müşteri deneyimine ilişkin marka vizyonunu
gerçekleştirmekten veya daha da önemlisi bu vizyonu
etkilemekten sorumlu 1003 yöneticiyle anket yaptı. Dijital
dönüşüm, müşteri deneyimi, pazarlama, iş geliştirme ve
satış alanlarında diğer üst düzey yöneticilerin yanı sıra
katılımcılar CEO, CMO, COO, CIO ve İnsan Kaynakları
Yöneticisi gibi ünvanları taşıyordu.
Otomotiv, bankacılık ve finans pazarları, tüketim ürünleri,
sağlık, medya ve eğlence, perakende ve seyahatin de
aralarında bulunduğu 7 sektör temsil ediliyor. Her biri
toplam örneğin %14’ünü oluşturuyor. Örnekte 10 coğrafi
bölge bulunuyor. Danimarka, Norveç, İsveç gibi
İskandinav ülkeleri ve Orta Doğu (Mısır, Suudi Arabistan,
BAE) bölgelerinin yanı sıra Brezilya, Çin, Almanya,
Hindistan, Japonya, Meksika, Birleşik Krallık ve ABD
olmak üzere toplam 8 ülke katılıyor. Her bir alan toplam
örneğin %10’unu oluşturuyor.
Hedefimiz, kuruluşların ideal müşteri deneyimlerinin
hayata geçirilmesi için marka vizyonlarını ne kadar etkin
bir şekilde uyguladıklarını keşfetmekti. Marka
vizyonlarının fonksiyonel stratejilerle nasıl uyumlu
olduğuna ve kuruluş genelinde çalışan davranışı üzerinde
vizyonun bıraktığı etkiye baktık. Marka vizyonlarını ve
ideal müşteri deneyimini sağlamayı işlerinin merkezine
oturtan kuruluşların savunduğu, öne çıkan uygulamaları
öğrenmeyi amaçladık.

Araştırma örneklerini iki gruba ayırmamızı sağlayan
sınıflandırma analizini uyguladık. Ardından bu grupları
birbirinden ayıran temel bileşenleri daha iyi anlamak için
birden çok ayırıcı nitelikte analiz gerçekleştirdik. Liderler,
veya Vizyonerler, %14’lük bir bölümü, araştırmaya katılan
diğer tüm şirketler ise ikinci grubu (%86) oluşturuyor. Tüm
veriler kişilerin kendileri tarafından bildirilmiştir.
Sayısal araştırmamızın yanı sıra bankacılık, sigorta ve
tüketim ürünleri sektörlerinden yöneticilerle bire bir ve
kapsamlı niteliksel görüşmeler serisi de gerçekleştirdik.
Bire bir görüşme yapılanların hiçbiri sayısal araştırmaya
katılmadı.
Otomotiv
%14

%14

Bankacılık ve finans pazarları
Tüketici ürünleri

%14

%14

7
sektör

%14

Medya ve eğlence
%14

%14

%10

%10

10
coğrafi bölge

%10

%10

%10
%10

%10

Perakendecilik
Seyahat

Brezilya

%10

%10
%10

Sağlık hizmetleri

Çin
Almanya
Hindistan
Japonya
Meksika
Orta Doğu
İskandinav
Birleşik Krallık
ABD
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Seabrook, Billy ve Carolyn Heller Baird. “AI reality check
for customer experience: Why CX practitioners and
executives see it differently.” IBM İş Değerleri Enstitüsü.
Eylül 2018. http://ibm.biz/aicxreality

Research Insights, kamu sektörünün ve özel sektörün
önemli sorunlarıyla ilgili iş dünyasındaki yöneticiler için
verilere dayalı stratejik içgörülerdir. Kendi asıl araştırma
çalışmalarımızın analizinden elde ettiğimiz bulgulara
dayalıdır. Daha fazla bilgi için IBM İş Değerleri Enstitüsü
ile iletişim kurabilirsiniz: iibv@us.ibm.com.
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BU BELGEDE YER ALAN BİLGİLER, ÜRÜN VEYA HİZMETİN
TİCARİ SATIŞ KOŞULLARINA VE BELİRLİ BİR AMACA
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yayın doğrultusunda hareket eden herhangi bir kuruluşun ya da
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