
Müşteri İletişiminde 
Desk360 Kullanmak 
İçin 7 Neden
Zendesk kullanan işletmeler Desk360'a geçiyor. 

Siz de onlardan biri olun ve müşterilerinizle 
iletişimde geri kalmayın.



Kullandığınız destek platformu 


ne kadar güçlü olursa müşterilerinizle 

o denli güçlü bir iletişim kurarsınız.

SurveyMonkey tarafından yayınlanmış bir rapora göre, müşterilerin yüzde 88’i kötü bir 

deneyim yaşadıktan sonra o markaya olan güvenini kaybederken, yüzde 57’si ise o markayla 

olan bağlarını tamamen koparıyor. Müşteriyle olan ilişkilerin bu kadar kırılgan olduğu 

günümüzde, onları memnun etmek ve markaya karşı sadakat oluşturmalarını sağlamak 

aslında göründüğü kadar zor değil. Gelen destek taleplerini idare etmekten tutun da 

müşterilere eşsiz bir deneyim sunmaya kadar tüm destek ve deneyim süreçlerini, gelişmiş bir 

destek platformu ile en kolay şekilde yönetebilir, bu sayede müşterilerinizle temeli sağlam 

ilişkiler kurabilirsiniz. Müşteri deneyimi trendlerinin son derece hızlı değiştiği günümüz 

dünyasında, iş akışınızı kullandığınız destek platformuna uydurmak zorunda değilsiniz. Siz 

markanızı büyütürken, esnek ve kolay kullanımlı yeni nesil bir platformun tüm ihtiyaçlarınıza, 

iş akışınıza uygun şekilde cevap verebiliyor olması gerekir. 



İşte tam da bu yüzden, Zendesk ve benzeri platformları kullanan işletmeler Desk360’a 

geçmeyi tercih ediyor. Sezgisel öğrenilen bir arayüze ve inanılmaz derecede kolay bir 

kullanıma sahip Desk360’ı, tüm müşteri destek süreçlerini zahmetsiz bir şekilde 

yönetebilmeniz için özel olarak tasarladık. Büyükten küçüğe tüm işletmelerin müşterilerine 

eşsiz bir destek deneyimi sunması gerektiğine inandığımız için sürpriz ücretlerimiz yok, 

üstelik ihtiyaç duyulan ek geliştirmeler için fazladan ücret de talep etmiyoruz. 



Bu e-kitabı hazırlamaktaki amacımız, Desk360'ın işletmelerin ihtiyaç ve isteklerine göre 

esneklik gösterebilen bir platform olduğunu göstermek. O halde, hazırsak başlayalım.

https://tr.surveymonkey.com/mp/what-is-customer-experience-and-how-to-improve-it/
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1-Çok Kanallı 
Müşteri Desteği



Çok Kanallı 
Müşteri Desteği

Çok kanallı müşteri desteği, 

işletmelerin müşterilerine birden 

fazla iletişim kanalı sunarak onlarla 

iletişime geçmesini sağlar.



İşletmeler, başarılı bir çok kanallı müşteri 

desteği stratejisi belirleyerek müşteri ilişkilerini 

olumlu yönde geliştirebilirler. Desk360 farklı 

kanallardan gelen tüm müşteri mesajlarını tek 

ekranda toplar, yanıt sürelerini kısaltır ve 

karmaşanın önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca, 

10'dan fazla iletişim kanalıyla entegre olabilir, 

bu sayede müşteriler işletmelere istedikleri 

kanaldan mesaj gönderebilir.

1- Çok Kanallı Müşteri Desteği

Farklı 
kanallardan 
gelen müşteri 
mesajlarını tek 
ekranda 
toplayarak 
karmaşanın 
önüne geçin.

“



1- Çok Kanallı Müşteri Desteği

Sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini müşteri 
temsilcileriyle paylaşmadan tüm etkileşimleri 

Desk360 ile yönetin, geri dönüş sürelerinizi kısaltın.

Çok kanallı entegrasyon çoğu zaman zor kullanımlı 
arayüzler anlamına gelebiliyor, temel fonksiyonlara 
odaklanan Desk360’ın kullanıcı dostu gelen kutusuyla 
işlerinizi kolaylaştırın.

Çok kanallı müşteri desteğine odaklanan Desk360 
çözümü ile müşteri temas noktalarını arttırın, 
müşteri-temsilci iletişimini hızlandırın.

Ondan fazla iletişim kanalını tek platformda toplayan 
Desk360 sayesinde, her gün farklı hesaplara defalarca 

giriş yapma zahmetinden kurtulun.

Çok kanallı Desk360 

platformu ile tanışın



2-Paylaşımlı 
E-posta Kutusu



Paylaşımlı E-posta 
Kutusu

Paylaşımlı posta kutusu ile 

işletmeler, gelen mailleri farklı 

hesaplarda oturum açmadan tek 

platformda toplayıp yönetebilirler.



E-postaların farklı hesaplardan takip edilmesi 

son derece karmaşık ve zahmetli bir süreçtir. 

Üstelik talep hacmi arttıkça, e-postaların 

kontrolü de kabusa dönüşebilir. Desk360, gelen 

her e-postanın platformda birer destek 

talebine dönüşerek ortak bir gelen kutusunda 

toplanmasını, kolayca yönetilmesini ve bu 

sayede hem müşteri temsilcilerinin zamandan 

tasarruf etmelerini hem de müşterilere anında 

destek verilmesini sağlar. 

2-Paylaşımlı E-posta Kutusu

Destek 
ekibinizin tek 
e-posta adresi 
ile tüm 
müşterilerinize 
aynı anda destek 
vermesini 
sağlayın. 

“



2-Paylaşımlı E-posta Kutusu

Ortak gelen kutusu ile tüm ekibinizin müşterilerinize 
aynı sayfa üzerinden destek vermesini sağlayın.

E-postaların CC’ye ekleme, yeni adres hedefleme ve 
e-posta yönlendirme gibi olmazsa olmaz tüm 
özelliklerini Desk360 ile yönetin.

Ekibinizin gelen tüm mesajları şifre paylaşımı yapmadan 
kendi e-posta ve şifre bilgileriyle yanıtlamasını sağlayın.

Size farklı konularda birden fazla e-posta gönderen kişileri 
tek tıkla filtreleyerek kullanıcı geçmişini görüntüleyin.

Paylaşımlı e-posta 

kutusunun fonksiyonlarına 

göz atın



3-Mobil Uygulama 
İçi Yardım Merkezi



Mobil Uygulama İçi 
Yardım Merkezi

Mobil uygulamalara entegre edilen 

iletişim sayfaları sayesinde, 

geliştiriciler ve kullanıcılar 

birbirleriyle kolayca mesajlaşabilirler. 



Telefonla konuşmanın yerini mesajlaşmanın 

aldığı günümüzde, insanlar işlerini de artık akıllı 

telefonlar üzerinden halletmeyi tercih ediyorlar. 

E-ticaret sitelerine, bankalara, havayolu 

şirketlerine veya düzenli olarak kullandıkları 

mobil uygulamaların geliştiricilerine 

ulaşabilmek için çağrı merkezleriyle vakit 

kaybetmek istemiyorlar. Uygulama içi mesaj 

kutusu entegrasyonu sunan Desk360, 

müşterilerin işletmelere doğrudan mobil 

uygulama vasıtasıyla iletişime geçmesini 

sağlıyor.  

3-Mobil Uygulama İçi Yardım Merkezi

Mobil 
uygulamanıza 
entegre 
edeceğiniz 
mesaj kutusu ile 
kullanıcılarınıza 
eşsiz bir 
deneyim sunun. 

“



Mobil uygulamalar için geliştirilmiş Desk360 SDK’ları 
sayesinde kullanıcılarınızın size uygulama içerisinden 
mesaj göndermesini sağlayın.

Mobil mesaj kutularını istediğiniz gibi özelleştirin, 
rengine ve şekline tamamen kendiniz karar verin. 
Üstelik tek satır kod yazmanıza gerek yok.

Desk360’ın 40 dilde müşteri desteğiyle, tüm dünyada 
hizmet sunduğunuz mobil kullanıcılarınıza kendi 
dillerinde destek verin.

Apple, Google Play ve Huawei AppGallery 
entegrasyonları sayesinde mobil uygulamanıza gelen 
tüm mağaza yorumlarını Desk360 gelen kutunuzda 
toplayıp tek tıkla yanıt verin.

Uygulamanızın içine bir 

destek masası ekleyin

3-Mobil Uygulama İçi Yardım Merkezi



4-Callback 
Fonksiyonu ile 
İşlem Yaptırma



Callback Fonksiyonu 
ile İşlem Yaptırma

Desk360'ın callback fonksiyonu, 

işletmelerin tüm müşteri işlemlerini 

aynı ekran üzerinden tek tıkla 

halletmesini sağlar.



Günümüzde işletmeler sipariş iadesi, adres 

güncellemesi veya abonelik iptali gibi 

müşterilerin talep ettiği tüm işlemleri 

Desk360'ın callback fonksiyonu ile kolayca 

yapabilirler. Bu fonksiyon sayesinde destek 

ekipleri, siparişini iade etmek isteyen bir 

müşteriye bu hizmeti verebilmek için farklı bir 

sistemde oturum açmak zorunda kalmaz ve 

müşteriyle yazıştığı ekranda bulunan iade 

butonuna basarak işlemi tek tıkla gerçekleştirir.

4-Callback Fonksiyonu ile İşlem Yaptırma

Müşterilerinizin 
istediği tüm 
sipariş 
işlemlerini tek 
tıkla Desk360 
platformu 
üzerinden yapın. 


“



Özellikle e-ticaret siteleri tarafından sıkça kullanılan 
Callback fonksiyonu ile kendi sisteminiz üzerinden 
yaptığınız tüm işlemleri Desk360’a taşıyın.

Sipariş iptali, iadesi, kargo sorgulama veya sipariş 
durumu gibi aklınıza gelebilecek tüm işlemleri 
müşteriyle yazıştığınız ekrandan tek tıkla yapın.

Desk360 hesabınıza callback tanımlamak, en az 
kullanmak kadar kolay. Değişkenlerinizi ve değerlerini 
girin, işlem butonlarınıza isim verin ve başlayın.

Tüm müşteri işlemlerini birden fazla hesapta oturum 
açmanıza gerek kalmadan halledin, destek ekibinizin 
zamandan tasarruf etmesini sağlayın.

Destek sürecini callback 

fonksiyonu ile hızlandırın

4-Callback Fonksiyonu ile İşlem Yaptırma



5-Konuşarak Ticaret 
(Conversational 
Commerce) Modeli



Konuşarak Ticaret 
(Conversational 
Commerce) Modeli

Konuşarak ticaret modeli, 

işletmelerin çevrimiçi mesajlaşma 

araçlarını kullanarak satış yapmasına 

olanak tanır.



Dijital dönüşümle birlikte müşterilerin 

işletmelere yönelik beklentileri her geçen gün 

daha da artıyor. Bu durum işletmeleri, müşteri 

sadakatini arttırmak ve eşsiz bir destek 

deneyimi sunmak için diyalog bazlı yapay zekâ 

araçlarını benimsemeye itiyor. Müşterilerin 

mesajlaşma uygulamaları ile işletmelerden bir 

ürün veya hizmet satın almasını sağlayan 

diyalog bazlı ticaret modeli, anlık yazışmaların 

sağlandığı kanallar ve yapay zekâ bazlı chatbot 

teknolojileri ile mümkün oluyor.

5-Konuşarak Ticaret (Conversational Commerce) Modeli

En popüler 
mesajlaşma 
uygulamalarını 
kullanarak 
diyalog bazlı 
ticaret ile 
satışlarınızı 
arttırın.

“



Popüler mesajlaşma uygulamalarını Desk360 
hesabınızla entegre ederek müşterilerinize diyalog 
bazlı bir alışveriş deneyimi sunun. 

Müşterilerinize yapay zeka destekli bot ile destek 
vermenizi sağlayan Desk360 Chatbot özelliği ile müşteri 
mesajlarını otomatikleştirin, mesajlara anında yanıt verin.

Dünyada 2 milyardan fazla insanın aktif olarak 
kullandığı WhatsApp kanalını Desk360 hesabınıza 
entegre ederek müşterilerinizle anlık yazışın.

Canlı destek entegrasyonu sayesinde ürün yönetiminize 
anlık desteğin gücünü de ekleyerek destek ekibiniz ve 
müşterileriniz arasında birebir iletişim hattı kurun.

Diyalog bazlı ticaret modeli 

ile satışları arttırın


5-Konuşarak Ticaret (Conversational Commerce) Modeli



6-Çok Dilde 
Müşteri Desteği



Çok Dilde Müşteri 
Desteği

Çok dilli müşteri desteği ile 

işletmeler, müşterilerine ana 

dillerinde destek vererek onlara 

eşsiz bir deneyim sunar. 



İşletmeler, çok dilli müşteri desteğine olanak 

tanıyan Desk360 platformu sayesinde yabancı 

müşterilerine de kusursuz bir deneyim 

yaşatabilirler. Desk360, müşterilerin dilini 

otomatik algılar ve anlık tercüme araçlarıyla 

taleplerin tek tıkla istenilen dile çevrilmesini 

sağlar. Ayrıca, 40'tan fazla dilde oluşturulabilen 

hazır cevaplar sayesinde, farklı dillerde gelen 

taleplere o dilde ve tek tıkla yanıt 

gönderilmesini mümkün kılar. 


6-Çok Dilde Müşteri Desteği

Müşterilerinize 
40'tan fazla 
dilde destek 
vererek 
markanızın 
sesini global 
pazarda da 
duyurun. 

“



Farklı dilde gelen müşteri mesajlarını yalnızca tek 
tıkla seçtiğiniz dile çevirerek müşterilerinizin sizden 
ne talep ettiklerini en hızlı şekilde öğrenin.

Desk360’ın hazır cevaplar özelliği sayesinde sıkça 
karşılaştığınız müşteri mesajlarına, önceden 
hazırladığınız yanıtlar ile tam 40 dilde yanıt dönün.

İnternet sitenizde müşterilerinizin sorularına yanıt 
bulabilecekleri bir yardım merkezi yaratın, SSS 
içeriklerinizi 40 dilde girin ve tam 40 dilde destek verin.

Farklı dillerde hazırlayacağınız e-posta şablonlarını, 
müşterilerinizin size mesaj yazdığı dile göre gönderin, 
onları destek süreçlerinden haberdar edin.

Desk360 ile 40+ dilde 

müşterilere destek verin


6-Çok Dilde Müşteri Desteği



7-Akıllı Ticket 

Atama Sistemi



Akıllı Ticket Atama 
Sistemi

Akıllı ticket atama sistemi sayesinde 

zamandan tasarruf eden işletmeler, 

müşterilerine daha hızlı destek 

verebilir.



Müşteri mesajlarının adedi bazı günlerde 

beklenmedik şekilde artış gösterebilir veya 

müşteri temsilcilerinin izinleri aynı zamanlara 

denk düşebilir. Üstelik, kullanılan CRM de yüzde 

yüz verimle çalışmıyor olabilir. Konu ticket 

atama olduğunda, Desk360 eşsiz bir çözüm 

sunar. Akıllı atama fonksiyonu sayesinde tüm 

müşteri mesajları marka temsilcilerinin yetenek 

ve görevlerine göre otomatik olarak atanır. 

Böylece temsilciler ticket yanıtlama işlemine 

hiç vakit kaybetmeden başlayabilirler. 

7-Akıllı Ticket Atama Sistemi

Farklı içerikteki 
müşteri 
mesajlarını 
marka 
temsilcilerinizin 
yetkinliğine 
göre otomatik 
atayın.  


“



Ürün bazlı atama: Birden fazla markanız varsa ve 
hepsine gelen müşteri mesajlarını Desk360 paneli 
üzerinden yönetiyorsanız markaya özel müşteri 
temsilcisi ataması yapabilirsiniz.

Dil bazlı atama: Birden fazla ülkede hizmet veriyorsanız, 
yabancı müşterilerinizden gelen farklı dillerdeki 
mesajları belirli müşteri temsilcilerine atayabilirsiniz. 

Kanal bazlı atama: Birçok iletişim kanalından müşteri 
mesajı mı alıyorsunuz? Tüm mesajları kanal bazlı 
ayrıştırabilir, kanal özelinde oluşturduğunuz gruplara 
yönlendirebilirsiniz. 

Talep tipine göre atama: Bu atama kuralı ile destek 
taleplerinizi, konu başlıklarına bağlı olarak belirli bir ekibe 
veya kişiye yönlendirme imkanına sahip olabilirsiniz.

Desk360’ın akıllı ticket 

atama sistemini keşfedin

7-Akıllı Ticket Atama Sistemi



Gelişmiş Desk360 
fonksiyonlarıyla 
hem müşterilerinizi 
hem de müşteri 
temsilcilerinizi 
şımartın

Desk360’ın arayüzünü işlerinizi daha kolay halletmeniz 

ve zamandan tasarruf etmeniz için tasarladık. 

Müşterilerinize destek hizmeti verirken en iyi deneyimi 

yaşamanız için var gücümüzle çalışmaya devam 

ediyoruz. 



Aşağıda ele aldığımız, Desk360’ın gelişmiş fonksiyonları 

sayesinde müşteri temsilcilerinizin hayatını daha da 

kolay hale getirebilir, bu sayede müşterilerinizin size 

olan memnuniyetini de arttırabilirsiniz. Desk360 birçok 

işletmenin müşteri destek süreçlerinde son derece etkili 

bir rol oynamaya devam ediyor. Desk360 ile bugün 

tanışarak siz de bu işletmelerden biri olun ve Desk360’ın 

işletmenize nasıl bir fayda sağlayacağını kendi 

gözlerinizle görün.



Gelişmiş Desk360 

fonksiyonlarına göz atın

İhtiyacınıza göre takımlar oluşturun, bu 

takımlara farklı görevler atayın, takım içi 

mesajlaşma fonksiyonu ile herkesin her 

süreçten haberdar olmasını sağlayın.

Ekipler arası işbirliği

40’tan fazla dilde önceden 

oluşturabileceğiniz hazır yanıtlar ile 

sık karşılaştığınız tüm mesajlara tek 

tıkla ve hızlıca yanıt dönün, zamandan 

tasarruf edin.

Hazır yanıtlar

Destek taleplerini önem derecelerine 

göre yönetmek için Acil, Yüksek, Normal 

ve Düşük statülerinden birini seçerek 

önceliklendirin.

Önceliklendirme kuralı

Oluşturacağınız SLA'ler ile yanıt verme 

ve taleplerin çözülme sürelerine yönelik 

hedefler koyarak müşterilerinize tutarlı 

bir deneyim sunun.

SLA yönetimi

Hiçbir kod yazımına gerek duymadan, 

markanıza göre özelleştirebileceğiniz 

yardım sayfaları ile müşterilerinizin 

sorularına kendilerinin cevap bulmasını 

sağlayın.

Self servis seçenekleri

Facebook hesabınıza gelen yorumları 

panelden silin veya gizleyin. Özel yanıt 

fonksiyonu ile istediğiniz yorumlara 

mesaj olarak geri dönüş yaparak yeni bir 

sohbet başlatın.

Facebook yetenekleri

Çok takipçili Twitter kullanıcılarının tüm 

etkileşimlerini, yüksek öncelikli olacak 

şekilde güncelleyerek bu talepleri öncelikli 

olarak ele alın. 

Twitter yetenekleri 

Desk360 hesabınızı JIRA, Slack ve Trello 

gibi sık kullanılan platformlara entegre 

edin, farklı platformlara giriş yapmadan 

tüm süreçleri tek panelden yönetin.

Desk360 entegrasyonları



Desk360’ın tüm fonksiyon ve yeteneklerini elbette 

okuyup öğrenebilirsiniz, ancak hemen bir demo hesap 

açarak süreci bizzat tecrübe etmeye ne dersiniz? 



Daha detaylı bilgi almak için  

adresine e-posta göndererek bize ulaşabilir veya 

aşağıdaki butona tıklayarak hemen bir demo hesap 

oluşturabilirsiniz.

info@desk360.com

Ücretsiz Dene

https://desk360.com/register?plan=business



