STATUS S.A.
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Status S.A.
υνοπτικι εικόνα
Τα ςτελζχθ τθσ
εταιρείασ
δραςτθριοποιοφνται
ςτον χϊρο των
λθξιπρόκεςμων
απαιτιςεων
περιςςότερο από 15
ζτθ.

Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003 από
ςτελζχθ που προςμετροφςαν πολυετι εμπειρία και
κζςπιςαν τον κεςμό τθσ τθλεφωνικισ ενθμζρωςθσ
Οφειλετϊν ςτθν ελλθνικι αγορά.
Η ζδρα τθσ βρίςκεται ςτθν Λεωφόρο Πειραιϊσ 59 Τ.Κ.
18540 ςτον Πειραιά και διακζτει περιςςότερεσ από 120
κζςεισ εργαςίασ ςτισ ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ τθσ.
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Status S.A.
Βαςικζσ Αρχζσ Λειτουργίασ
Σκοπόσ:

Πάγια εταιρικι
πολιτικι:

Βαςικόσ ςκοπόσ είναι θ ενθμζρωςθ των οφειλετϊν των
οργανιςμϊν ι επιχειριςεων, οφτωσ ϊςτε να εξοφλθκοφν οι
λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ, αλλά ταυτόχρονα να
παραμείνουν αυτοί υγιείσ πελάτεσ των οργανιςμϊν ι
επιχειριςεων που εκπροςωποφμε(customer satisfaction).
Η ςφννομθ διαφφλαξθ των ςτοιχείων των πελατϊν και των
οφειλετϊν και θ τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των
δεδομζνων ςφμφωνα με τα ςυναλλακτικά ικθ και τουσ
κανόνεσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων.
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Status S.A.
Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ
Παρεχόμενεσ
Υπθρεςίεσ:

Αναλαμβάνουμε τθν τθλεφωνικι επικοινωνία για τθν
υπενκφμιςθ κατάκεςθσ τθσ οφειλισ ςε υποκζςεισ με μικρι
κακυςτζρθςθ κακϊσ και τθν τθλεφωνικι επικοινωνία για
τθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ ι τθν διαπραγμάτευςθ
τμθματικϊν κατακζςεων ςε υποκζςεισ οριςτικισ
κακυςτζρθςθσ κακϊσ και ρυκμίςεων οφειλϊν(settlements),
διευκολφνοντασ ζτςι τουσ οφειλζτεσ.
Επίςθσ παρζχουμε ςτουσ πελάτεσ μασ ςτατιςτικά δεδομζνα,
προβλζψεισ, αποτελζςματα και αναλφςεισ οποιαδιποτε
ςτιγμι μασ ηθτθκεί.
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Status S.A.
Ανκρώπινο Δυναμικό
Εργαςιακι
εμπειρία και
εκπαίδευςθ:

Ώρεσ παροχισ
Υπθρεςιϊν:

• Το 100% του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Status S.A. είναι
δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και διακζτει
τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςτο αντικείμενο που
δραςτθριοποιείται .
• Οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων διακζτουν εμπειρία ςε όλα τα
ζργα που διαχειριηόμαςτε (τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ) κακϊσ
ωσ οργανιςμόσ ζχουμε υιοκετιςει τθν ζννοια του rotation
ςτθν προςπάκεια μασ να παρζχουμε τισ καλφτερεσ δυνατζσ
υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ μζςα από τθν άρτια εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ μασ.
• Το ανκρϊπινο δυναμικό επιμορφϊνεται ςυνεχϊσ και ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα.
• 09:00 – 20:00 από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, εκτόσ αργιϊν
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Status S.A.
Οργανόγραμμα
Οργανόγραμμα:

ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Supervisors

Agents

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Λογιςτιριο

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

Quality

Back Office
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Status S.A.
Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ
Ζλεγχοσ
Παρεχόμενων
Υπθρεςιϊν:

Η αποδοτικότθτα και ποιότθτα των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν ελζγχεται κακθμερινά και αξιολογείται από τουσ
προϊςταμζνουσ και τον Διευκυντι Παραγωγισ τθσ εταιρείασ
μασ.
Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν διαδικαςία τιρθςθσ
αναλυτικϊν ςτοιχείων που μπορoφμε να παρζχουμε
κατόπιν αιτιματοσ και ςυνεννόθςθσ με τουσ πελάτεσ μασ:
•
•
•
•
•
•

Θζςθ και agent που διαχειρίηεται κάκε κλιςθ.
Διάρκεια κλιςθσ.
Χρόνοσ αναμονισ.
Σθλεφωνικόσ αρικμόσ ειςερχόμενοσ ι εξερχόμενοσ.
Πελάτθσ επικοινωνίασ.
Αποτζλεςμα κλιςθσ.
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Status S.A.
Διαδικαςία Διαχείριςθσ Τποκζςεων
Η διαδικαςία
που
ακολουκείται
από τθν ςτιγμι
που ανατεκεί
υπόκεςθ προσ
διαχείριςθ:

No
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New Call

Answer

Message

Follow Up

Broken
Promise

Recall

Promise

Wait for
Action

Kept Full
Payment

Follow
Up

Refusal

Recall

Kept(Partial
Payment)

Recall

Dead/Prison
/Hospital

Return

Contact
Not Valid

Return

Message to
Correct
Phone

Follow Up

Message to
Wrong
Phone

Return

7

Status S.A.
φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ
ISO 9001:2008:

Η STATUS S.A. ζχει αναπτφξει και εφαρμόηει ςφςτθμα
διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 από τθν εταιρεία DQS
(φορζασ πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ με ζδρα τθν
Γερμανία) και βρίςκεται ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ για το
ςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ τθσ Πλθροφορίασ κατά ISO/IEC
27001:2005.
Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΣΔΠ) τθσ εταιρείασ είναι
ςχεδιαςμζνο με βαςικό ςτόχο τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ,
κζτοντασ υπό πλιρθ ζλεγχο όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ
εταιρείασ και δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ
προβλθμάτων, ςτθν άμεςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι
τουσ εάν αυτά εμφανιςτοφν και ςτθ λιψθ ενεργειϊν για τθ
βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.
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Status S.A.
φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ
ISO 9001:2008:

Η τιρθςθ των όςων προβλζπονται ςτο ΣΔΠ (Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Ποιότθτασ) είναι κακικον όλων των εργαηομζνων τθσ STATUS
S.A.. Παράλλθλα, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεςμεφεται να
παρζχει όλα τα μζςα και τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηει τθν ορκι εφαρμογι και ςυντιρθςθ του ΣΔΠ.
Η ςυνολικι λειτουργία τθσ STATUS S.A. διζπεται από τισ αρχζσ
που αποτυπϊνονται ςτο ΣΔΠ, το οποίο είναι βαςιςμζνο ςτισ
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που ορίηονται από το διεκνζσ
πρότυπο ISO 9001:2008, τθν Ελλθνικι νομοκεςία κακϊσ και ςτισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςτόχουσ των επαγγελματικϊν
Συνδζςμων και Ομοςπονδιϊν όπου ανικει θ εταιρεία.
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Status S.A.
φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ
Πιςτοποιθτικό
ISO 9001:2008:
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Status S.A.
Τποδομζσ
Υποδομζσ:

Η Status S.A. ζτεγάηεται ςε ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ άνω των
600τ.μ..
Διακζτει εξειδικευμζνο εξοπλιςμό και το ςφςτθμα
τθλεπικοινωνιϊν (Παραγωγισ & Διοίκθςθσ) τθσ αποτελείται από:
•2 Τθλεφωνικά κζντρα Panasonic KX-T 76401.
•CTI λογιςμικό AroTRON Telephony Platform.
•Sytel Dialer ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 120 κζςεων εργαςίασ.
•CRM AroTRON τθσ CENTENTIA.
•Ολοκλθρωμζνο Data Center.
•Επιχειρθςιακό ςφςτθμα αποκικευςθσ δεδομζνων.
•Πλιρθ Ενεργειακι Αυτονομία για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων.
•Disaster Recovery Implementation & Plan.
•Καταγραφικό κλιςεων
•Οκτακάναλο ςφςτθμα FCTS
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Status S.A.
DISASTER RECOVERY PLAN (DRP)
Στθν περίπτωςθ
ανάγκθσ υπάρχει
κτίριο που
βρίςκεται ςτθν
Λ. Πειραιϊσ &
Ηπείρου (210
τ.μ.) ικανό να
φιλοξενιςει
άμεςα μζχρι και
60 χριςτεσ με
εγκατεςτθμζνο
υπολογιςτικό
ςφςτθμα με
δομθμζνο δίκτυο
και
ολοκλθρωμζνθ
εγκατάςταςθ
τθλεφωνικοφ
κζντρου.

Στο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ, προβλζπονται μζτρα που
ςτοχεφουν ςτα ακόλουκα:
• Ελαχιςτοποίθςθ διακοπϊν τθσ κανονικισ λειτουργίασ.
• Περιοριςμόσ τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν και καταςτροφϊν
και αποφυγι πικανισ κλιμάκωςθσ αυτϊν.
• Δυνατότθτα ομαλισ υποβάκμιςθσ.
• Εγκατάςταςθ εναλλακτικϊν μζςων λειτουργίασ εκ των
προτζρων.
• Εκπαίδευςθ, εξάςκθςθ και εξοικείωςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ με διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
• Δυνατότθτα ταχείασ και ομαλισ αποκατάςταςθσ τθσ
λειτουργίασ.
• Ελαχιςτοποίθςθ των οικονομικϊν επιπτϊςεων.
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Status S.A.
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Τραπεηικοί
Οργανιςμοί:
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Status S.A.
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Εταιρείεσ κινθτισ
και ςτακερισ
τθλεφωνίασ
διάφοροι
μεγάλοι
εμπορικοί
οργανιςμοί
καθώς και
εκπαιδεσηικοί
όμιλοι με
ηγεηική
παροσζία ζηο
τώρο ηοσς.
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Status S.A.
Επικοινωνία

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Πειραιϊσ 59 T.K.18540 –Πειραιάσ.
Website: www.statussa.com.gr
e-mail: statussa@statussa.gr
Σθλζφωνο: 211-50.00.000
Fax: 210-4138551, 210-4138561
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