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Λίγα λόγια για την Click Delivery

Web portal που επιτρέπει να παραγγείλετε online από τα 
συνεργαζόμενα εστιατόρια (σήμερα πάνω από 100)

Ιδρύθηκε τον 07/2009, δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο 
εξάμηνο του 2010, σε πλήρη λειτουργία από Σεπτέμβριο 
2010

Βασισμένη εξ' ολοκλήρου σε λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ (LAMP 
Server, CakePHP website, Linux terminals, asterisk 
callcenter
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Πως λειτουργεί

Αποστολή και επιβεβαίωση παραγγελίας

Ο χρήστης βάζει την διεύθυνσή του στο website, βλέπει 
τα διαθέσιμα εστιατόρια, επιλέγει το γεύμα του και 
αποστέλλει την παραγγελία.

Η παραγγελία εκτυπώνεται στο κατάστημα στο τερματικό 
της Click Delivery.

Το κατάστημα αποδέχεται την παραγγελία και 
πληκτρολογεί τον πιθανό χρόνο παράδοσης μέσω του 
τερματικού

Ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο στο 
website για τον χρόνο παράδοσης της παραγγελίας του
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Πως λειτουργεί

Επιβεβαίωση χρήστη

Στην πρώτη παραγγελία κάθε χρήστη, απαιτείται 
τηλεφωνική επιβεβαίωση

Ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις λάθους τηλεφώνου (ή 
και κακόβουλη χρήση)

Ελαχιστοποιείται το κόστος (εργατοώρες)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτόματη 
επιβεβαίωση, η επιβεβαίωση γίνεται με κλήση του 
πελάτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
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Η πρόκληση: οι πελάτες να 
εμπιστεύονται την υπηρεσία

Το φαγητό είναι μια βασική ανάγκη, και δεν επιδέχεται 
λάθη ή καθυστερήσεις

Οι πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα με μια παραγγελία 
είναι πολύ μικρές, αλλά υπαρκτές (δυσλειτουργία 
εκτυπωτή, νέος υπάλληλος στο κατάστημα που δεν 
γνωρίζει την λειτουργία του συστήματος, αιφνίδια 
διακοπή του δικτύου δεδομένων)

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων έχει μεγάλο 
εύρος (9 το πρωί με 4 τα ξημερώματα)

Δεν είναι εφικτό οικονομικά να απασχολούνται 
υπάλληλοι της εταιρείας που θα παρακολουθούν 
συνεχώς τις παραγγελίες
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Η λύση είναι η αυτοματοποίηση 
των διαδικασιών με τη βοήθεια 
του asterisk
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Κλήσεις επιβεβαίωσης χρηστών

Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω του website ότι το αυτόματο 
σύστημα επιβεβαίωσης τον καλεί για να επιβεβαιώσει τον 
αριθμό του.

Μέσω του Asterisk Manager Interface, πρόγραμμα καλεί τους 
νέους χρήστες της υπηρεσίας, και να τους προτρέπει μέσω 
ηχογραφημένου μηνύματος να επιβεβαιώσουν την πρώτη τους 
παραγγελία πατώντας 1

Το σύστημα ελέγχει αν η κλήση διεκπεραιώθηκε σωστά, και 
επιβεβαιώνει τον πελάτη μέσω μιας βάσης δεδομένων

Εαν το σύστημα δεν μπορέσει να επιβεβαιώσει τον πελάτη, τον 
ενημερώνει μέσω του website ότι πρέπει να καλέσει ο ίδιος την 
εξυπηρέτηση πελατών για να προχωρήσει η παραγγελία του

Ανω του 95% επιτυχία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
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Κλήσεις προβληματικών παραγγελιών

Κάθε παραγγελία θα πρέπει εντός 2 λεπτών να έχει 
ληφθεί και επιβεβαιωθεί από το εστιατόριο

Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω του website ότι 
εκπρόσωπος της Click Delivery τηλεφωνεί στο 
κατάστημα για να επιλύσει το πρόβλημα.

Το σύστημα εκτελεί μια κλήση προς το συνεργαζόμενο 
callcenter, ενημερώνοντας τον agent για τον αριθμό της 
παραγγελίας.

Ο agent τηλεφωνεί στο κατάστημα και διεκπεραιώνει την 
παραγγελία τηλεφωνικά

Ο πελάτης ενημερώνεται αυτόματα μέσω του website για 
την επιβεβαίωση της παραγγελίας του
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Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων

Οι εισερχόμενες κλήσεις δρομολογούνται μέσω SIP 
Trunk στο asterisk

Το asterisk είναι ένα πλήρες callcenter (IVR, καταγραφή 
κλήσεων, ουρές αναμονής, music on hold)

Failover-backup, δεν απαιτεί εξειδικευμένο hardware.
Η Click Delivery έχει δυο servers σε διαφορετικές 
τοποθεσίες (Ελλάδα - Γερμανία).

Τα στελέχη της εταιρείας μπορούν να εργάζονται 
απομακρυσμένα (SIP Clients ή προώθηση στο κινητό 
τους)
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Γιατί asterisk και όχι κάποιο εμπορικό 
σύστημα τηλεφωνίας

Απαγορευτικό κόστος για τις προηγμένες λειτουργίες 
που απαιτούνται (outbound dialer, session controller)

Χρειάζεται συγκεκριμένο hardware που έχει μεγάλο 
κόστος και δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί

Το μοντέλο αδειών χρήσης ανά συσκευή-χρήστη-
δυνατότητα εισάγει συνεχώς κόστη στην ανάπτυξη της 
εταιρείας   

Οι μηχανικοί της εταιρείας μπορούν να επέμβουν άμεσα 
ακόμα και στον κώδικα του asterisk αν χρειαστεί για να 
επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει

Η εταιρεία είναι καλυμμένη μελλοντικά αφού έχει τον 
πηγαίο κώδικα του asterisk
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Ευχαριστώ πολύ

Αχιλλέας Κώτσης
Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας
Click Delivery Α.Ε.
akots@clickdelivery.gr
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