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Uudistus lisää asiakaspalvelun sujuvuutta

Akseli uusi puhelinvaihteensa
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n puhelinjärjestelmä uusittiin viime viikolla. Keskiviikkona käyttöön otettu uusi
järjestelmä näkyy asiakkaiden suuntaan ennen kaikkea
aiempaa nopeampana ja sujuvampana palveluna.
- Puhelinvaihteen työntekijä näkee järjestelmästä entistä enemmän tietoa yhdellä silmäyksellä. Järjestelmä
esimerkiksi kertoo vaihteen
käyttäjälle, onko tavoiteltu henkilö töissä tai vaikkapa palaverissa. Jos henkilö
on varattuna, vaihde tietää
kertoa, koska hänet tavoittaa
seuraavaksi. Tuloksettomien
soittojen määrä vähenee,
puhelinvaihdeuudistuksesta vastaava energiahallintapäällikkö Teemu Halenius
perustelee.
Uuden järjestelmän käyttöönotto sujui Haleniuksen
mukaan varsin vähillä kommelluksilla.
- Suurin harmi oli, kun
vaihde oli tunnin verran
poissa toiminnasta keskiviikkoaamulla. Muutamia
puheluita saattoi myös kadota avaruuteen. Tämän tyyppisiä ongelmia ilmenee aina,
kun tehdään uudistuksia. Nyt
järjestelmä toimii moitteetta.

Omat numerot
Isännöintikeskukselle
Puhelinvaihdeuudistuksella varauduttiin vuodenvaihteessa tapahtuvaan muutokseen, jonka myötä Akselin
isännöintiasiakkaat siirtyvät Turun Isännöintikeskus
Oy:n asiakkaiksi; Isännöintikeskukselle tarvittiin omat
numerot.
Akselin sataprosenttises-

Palvelu
laajenee,
ei supistu

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n puhelinvaihdeuudistuksesta vastaava energianhallintapäällikkö Teemu Halenius esittelee uudistuksen mukanaan tuomia lisäominaisuuksia Akselin puhelinvaihteen ensisijaiselle hoitajalle, kiinteistösihteeri Teija Saloselle.

ti omistaman Isännöintikeskuksen palkkalistoille
vuodenvaihteessa siirtyvän
henkilöstön, eli isännöitsijöiden, kiinteistösihteerien
ja kirjanpitäjien, numerot
vaihtuivat uudistuksen yhteydessä.
Vanhoihin numeroihin saapuvat puhelut kääntyvät toistaiseksi uusiin numeroihin.
Akselin puhelinvaihteen
ja muun henkilöstön numerot säilyivät ennallaan.
- Tässä meni kaksi asiaa aikataulullisesti hyvin yhteen.
Akselin vanhassa puhelinjär-

FAKTA
Näin uudistus
näkyy asiakkaille:

• Puhelinvaihteen palvelu
tehostuu.

• Isännöitsijöiden

sekä
Isännöintikeskukseen
siirtyvien kiinteistösihteerien ja kirjanpitäjien
numerot vaihtuivat.

• Puhelinvaihteen numero ei muutu.

jestelmässä ei juuri ollut enää
vapaita numeroita, ja samassa yhteydessä pystyimme nykyaikaistamaan puhelinjärjestelmämme.

Puhelinvaihde säilyy
Karvataskunkadulla
Akselin Varissuon toimiston
puhelinvaihde palvelee vuodenvaihteessa myös Isännöintikeskuksen asiakkaita.
- Järjestelmä kertoo, soittaako henkilö Akselin vai
Isännöintikeskuksen vaihteeseen. Puhelinvaihteen hoitaja

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut

• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipalVarissuo:
Karvataskunkatu 1
20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100
Fax (02) 244 5387
Avoinna ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00.
Lisäksi maanantaisin klo 7.30-17.00 ajalla 1.9.-31.5.
Lauste:
Kirjurinkatu 3
20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105
Fax (02) 244 7747
Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00,
pe klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00.
ILMOITUS

•
•

velut.fi. Saapuneet viestit käsitellään päivittäin ja välitetään eteenpäin henkilöille, joiden työtehtäviin kyseessä
olevat asiat kuuluvat.
Toimihenkilöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@akselipalvelut.fi.
Kotisivujen osoite on www.akselipalvelut.fi. Sieltä löytyy mm. tietoa yrityksestä, tärkeitä lomakkeita sekä asumiseen liittyviä ohjeita.

tietää ennen luurin nostamista, kumman yrityksen asiakasta hän palvelee.
Halenius vakuuttaa, että
vaikka tekniikan kehityksen
myötä monet yritykset ovat
ulkoistaneet puhelinvaihdetoimintojaan ympäri Suomea, Akselilla ei ole aikeita
seurata samaa polkua.
- Vaihteen ulkoistaminen
ei ole järkevää. On asiakkaidemme etu, että vaihdehenkilöstö on täällä ja perillä asioista tarvittaessa ilman
minkäänlaisia järjestelmiäkin.

• Toimistojemme ollessa suljettuja ovenavauspyynnöt ja

välitöntä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään
vain, mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Itsepalvelupesula

• Pesula sijaitsee Varissuon liikekeskuksen katutasossa

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitus suositellaan tehtäväksi kotisivujemme kaut- •
ta osoitteessa www.akselipalvelut.fi. Palvelu toimii 24/7.
Kiireelliset tapaukset kannattaa ilmoittaa puhelimella
suoraan toimistoihimme.

Kun tarkastellaan useimpien yritysten asiakaspalvelu-uudistuksia, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n
voidaan katsoa uivan tällä
saralla vastavirtaan.
- Lokakuun alusta lähtien Akselin Varissuon toimiston aukioloaikoja laajennetaan maanantaiden
osalta. Jatkossa toimisto palvelee maanantaisin
kello 17.30 asti, Akselin
toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso kertoo.
Sähköisten yhteydenottojen yleistymisestä huolimatta Kivilaakso painottaa Akselin asettavan
kaikki yhteydenottokanavat samalle viivalle keskenään.
- Kaikki yhteydenottotavat ovat tasavertaisia.
Asioimaan voi tulla paikanpäälle ilman, että tarvitsee pelätä tuovansa
hiekkaa toimiston käytäville – ne kyllä saadaan
siivottua. Yhtä lailla voi
soittaa, lähettää sähköpostia, käyttää kotisivuiltamme löytyviä sähköisiä
kaavakkeita tai vaikka lähettää perinteisen kirjeen.
- Kaikki yhteydenotot
ovat keskenään tasavertaisia – kanavasta huolimatta.

Kousankadun päässä. Tilassa on pyykinpesukoneita, matonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita.
Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löytyvät pesulasta.
Aukioloajat ovat samat kuin Varissuon liikekeskuksella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta. Lisätietoja Akselin asiakaspalvelusta, puh. (02)
275 2100.
ILMOITUS

