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 Pateikti sąskaitas
 Pateikti skolos likutį
 Pateikti info apie objektą

 Atlikti pavedimą
 Deklaruoti rodmenis
 Parašyti žinutę

KLIENTAS BENDROVĖ
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KLIENTAS BENDROVĖ

 Pasirašyti sutartį
 Užsisakyti / gauti pažymą
 Paklausti / gauti atsakymą
 Užsisakyti paslaugą / Sekti 

vykdymo eigą
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RYŠIŲ SU 
KLIENTU 

VALDYMAS
(CRM)

RYŠIŲ SU 
KLIENTU 

VALDYMAS
(CRM)

SAVITARNASAVITARNA

Skambučių 
centras

Skambučių 
centras

El. paštasEl. paštas

Fizinis 
aptarnavimas

Fizinis 
aptarnavimas

KLIENTŲ 
APTARNAVIMAS

• Kliento informavimas 
• Kliento konsultavimas
• Apklausos
• Prašymų ir pretenzijų 

nagrinėjimas
• Paslaugų užsakymas
• Sąskaitų pateikimas ir įmokų 

surinkimas
• Skolų prevencija
• Kliento aptarnavimo kokybės 

kontrolė
• Visa informacija vienoje DB
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PAPILDOMOS SKAIDRĖS
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BAZINĖS SAVITARNOS FUNKCIJOS: 

• Matyti išrašytas sąskaitas ir savo mokėjimų istoriją

• Apmokėti savo sąskaitas

• Atsisiųsti/atsispausdinti mokėjimo pranešimus

• Deklaruoti skaitiklių rodmenis.

• Apklausos ir balsavimas.

• Klientų informavimas SMS ir E-laiškais

• Funkcijų buvo lik ir daugiau. Jas reikia surašyti visas.
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SAVITARNOS IŠPLĖTIMAS:

Tam prie savitarnos modulis yra išplečiamas CRM ir CALL centro moduliais.

Kas leidžia papildomai realizuoti šiuos funkcionalumus savitarnoje.

• Prisijungimas prie savitarnos naudojant šias prisijungimo priemones/būdus:

• Paprastas būdas: prisijungimo vardas (el. paštas ar mokėtojo kodas)

• Smart-ID būdas

• Mobiliojo parašo būdas

• Sutarčių pasirašymas (pakeitimas, nutraukimas)

• Techninių sąlygų išdavimas ir gavimas

• Prašymų pateikimas, jų aptarnavimas ir kliento informavimas apie to eigą.

• Gedimų registravimas, jų aptarnavimas ir kliento informavimas apie to eigą

• Paslaugų užsakymas (pvz. Meistras į namus) 

• Teikiamų paslaugų žemėlapis ir energetinio efektyvumo informacija

• Integracija su skambučių centru, aptarnaujant telefoninius skambučius.
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