
Şimdi 2023 Müşteri Deneyimi Anketimizi yapmanın zamanı geldi. Ankete katılmanız için size bir davet 
göndereceğiz, lütfen gelen kutunuzu kontrol edin. Daha üretken olmanıza yardımcı olacak mümkün 

olan en iyi ürünleri, hizmetleri ve çözümleri sunma konusunda bizim yol göstericimiz yine sizin 
görüşleriniz olacak. 

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz! 

 Bizimki de dahil olmak üzere birçok sektörde tedarik zincirinin geneline yayılan zorluklar devam ederken, bazı ürün 
gruplarında pandemi öncesi tedarik sürelerine geri dönebilme gibi iyileşmeleri de görmeye başlıyoruz. Diğer ürün 

gruplarındaki sıkıntılar yakın gelecekte de devam edecek, ancak üretim kapasitemizi artırma, ürünlerimizin yeniden 
tasarım çalışmalarını tamamlama, tedarikçilerle işbirlikleri kurma ve pazara yeni ürünler sunma da dahil olmak üzere 

aldığımız birçok önlem sayesinde başka iyileşmeler de görmeye devam edeceğimizden eminiz.
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Siz görüşlerinizi paylaştınız.  
Biz de görüşlerinizi dikkate aldık.

Anket yapmak elbette önemli. Ancak bu anketlerden yola çıkarak bazı değişiklikleri hayata 
geçirebilmek daha da önemli. Geçtiğimiz yıl tamamen bunun için çalıştık. 

GÖRÜŞLERİNİZDEN YOLA ÇIKARAK YAPTIĞIMIZ ÖRNEK BİRKAÇ 
İYİLEŞTİRMEYİ AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ:

“Yazılım lisanslarımızın yönetimini 
kolaylaştırın”

“Daha hızlı bir mikro kontrol yazılımı ve 
nasıl yapılır bilgilerine hızlı erişim”

“FactoryTalk® View SE çok pahalı”

“Görselleştirme sistemimi genişletmeyi 
kolaylaştırın”

“Bir TechConnectSM online temsilcisiyle 
konuşabilmek çok zaman alıyor”

“Müşteri hizmetlerinin yanıt vermesi çok 
uzun sürüyor”

150.000’den fazla kullanıcının yazılım lisanslarını daha 
kolay görebilmelerini ve yönetebilmelerini sağlayan yeni 
özelliklerin yer aldığı ticaret portalı

Daha iyi bir CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH™ 
performansı ve daha iyi bir deneyim için hazırlanan 
sistem, yazılım ve kontrol cihazı ile ilgili öğretici içerikler

Daha kapsamlı bir fiyatlandırma yapısının sunulduğu 
basitleştirilmiş lisanslama modeli. FactoryTalk® View 
SE ile ilgili yenilikleri keşfedin

Sınırsız sayıda ekran, web istemcisi ve daha birçok 
özellik artık FactoryTalk® View SE içinde standart 
olarak mevcut

Küresel çapta iyileştirilen süreçler sayesinde, bekleme 
sürelerinde 2:40’tan ortalama 1:40’a tam bir dakikalık 
kısalma.

Çözüm sürelerini koruyarak müşteri taleplerine daha 
kısa sürede yanıt verme (taleplerin %85'i artık 24 saat 
içinde yanıtlanıyor)
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