
— Пло шча па мяш кан ня пас ля ма дэр ні за цыі 
за ста ла ся ра ней шай, але за кошт пра ве дзе-
най пе ра пла ні роў кі нам уда ло ся ўсе служ бы 
клі енц ка га сэр ві су раз дзя ліць за наль на пе ра-
га род ка мі. За раз тут раз мя шча юц ца больш як 
100 су пра цоў ні каў: апе ра та ры да ве дач на-ін-
фар ма цый на га ад дзе ла (кан такт на га цэнт ра), 
спе цы я ліс ты ад дзе ла пра ек таў і клю ча вых 
на прам каў аб слу гоў ван ня, гру па ана лі зу ста-
тыс тыч най спра ва здач нас ці і гру па, што зай-
ма ец ца ма ні то рын гам якас ці аб слу гоў ван ня 
на шых клі ен таў, — уво дзіць у курс спраў Іры-
на Бур ко. — Як ба чы це, мы раз мяс ці лі ўсіх, 
з'я віў ся ў нас і асоб ны кам форт ны па кой, дзе 
мы мо жам са брац ца ўсе ра зам, каб аб мер-
ка ваць штось ці важ нае, — служ ба вя лі кая. 
Але са мае га лоў нае — у па мяш кан ні бы ла 
зроб ле на шу ма паг лы наль ная ма дэр ні за цыя. 
І столь, і пе ра га род кі па між апе ра та ра мі ця-
пер аба ра ня юць ад шу му. Мы кла по цім ся пра 
на шых спе цы я ліс таў, для якіх го лас — га лоў-
ны ін стру мент. Да та го ж і ад но ад на му яны 
так са ма не пе ра шка джа юць, раз маў ля ю чы 
з клі ен та мі.

Уліч ва ю чы, што ў мо мант на ша га ві зі ту 
на зван кі аба не нтаў ад на ча со ва ад каз ва лі 
больш як 60 ча ла век, у вя лі кім па мяш кан ні 
бы ло га цэ ха за во да га дзін ні каў ста я ла 
прос та ідэа льная ці шы ня. У по ле зро ку 
трап ля юць пе ра важ на дзяў ча ты. Ці ка вім-
ся, а ча му так ма ла ў кан такт ным цэнт ры 
муж чын?

— Прад стаў ні коў моц най па ло вы ў 
нас на са мрэч ня шмат, — па га джа ец ца 
Юлія Жы ля ні на, — уся го 10 пра цэн таў 
ад агуль най коль кас ці апе ра та раў. Яны 
пры хо дзяць, на ву ча юц ца, зда юць эк за-
мен, вы хо дзяць на лі нію, але доў га там 
не за трым лі ва юц ца, бо па сва іх стрэ са-
ў стой лі вых якас цях знач на са сту па юць 
дзяў ча там.

Ін фар ма цыя аб ва кан сі ях у кан такт ным 

цэнт ры звы чай на раз мя шча ец ца на сай це 

апе ра та ра ма біль най су вя зі. Па тра ба ван ні да 

прэ тэн дэн таў — пры ем ны го лас, ад сут насць 

моў ных дэ фек таў, пра віль ная мо ва, вы шэй-

шая ці не за вер ша ная вы шэй шая аду ка цыя, 

ве дан не геа гра фіі...

— На яў насць вы шэй шай аду ка цыі свед-

чыць най перш пра агуль ны ўзро вень раз віц ця 

ча ла ве ка і яго га тоў насць ву чыц ца, — тлу-

ма чыць Іры на Бур ко. — Да нас час та пры хо-

дзяць вы пуск ні кі і сту дэн ты стар шых кур саў 

пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў, шмат ся род 

на шых ра бот ні каў і вы пуск ні коў Лінг віс тыч-

на га ўні вер сі тэ та. Але без ве дан ня геа гра-

фіі апе ра та ру прос та не маг чы ма абы сці ся. 
Клі ент мо жа зна хо дзіц ца ў роў мін гу, па тэ-
ле фа на ваць, каб па ці ка віц ца та ры фа мі мяс-
цо вых апе ра та раў, і ка лі наш ра бот нік бу дзе 
блы таць Бу ха рэст з Бу да пеш там ці не змо-

жа пры га даць, дзе зна хо дзяц ца Ка пен га ген 
і Лі са бон, то клі ент стра ціць свае срод кі, 
а мы кла по цім ся пра сва іх аба не нтаў.

Аб' ём ін фар ма цыі, якую трэ ба ве даць спе-
цы я ліс там, што пра цу юць на лі ніі, вель мі вя-
лі кі. Кан суль та ваць клі ен таў да во дзіц ца па 
са мых роз ных тэ мах: ад та рыф ных пла наў 
і фі нан са вых пы тан няў да про да жу аб ста ля-
ван ня і ма біль на га тэ леба чан ня.

— Пас ля ўста ля ван ня ў 2015 го дзе ў 

кан такт ным цэнт ры но ва га пра грам на-

га за бес пя чэн ня за піс ва юц ца не толь кі 

ўсе пе ра мо вы з клі ен та мі, але і вя дзец-

ца «запіс экрана», — рас каз вае Іры на 

Бур ко. — Кам п'ю тар фік суе ўсе дзе ян ні 

свай го гас па да ра, каб у спрэч най сі ту а цыі 

мож на бы ло ад на віць дзе ян ні апе ра та ра і 

пра ве рыць іх па кро ка ва. За су ткі кан такт-

ны цэнтр пры мае ка ля 10 ты сяч зван коў. 

Кож ны спе цы я ліст ад каз вае за ад ну га-

дзі ну ў ся рэд нім на 35 зван коў. А ін тэр вал 

па між імі скла дае ўся го 3 се кун ды.

Між ін шым, ка лі ў 2002 го дзе на мо мант 
ад крыц ця кан такт на га цэнт ра ў ім пра ца ва лі 
24 апе ра та ры, то за раз больш як 100. Кам-
па нія пра па нуе клі ен там і ін шыя, больш зруч-
ныя ка на лы, якія да па ма га юць апе ра тыў на і 
бяс плат на атры маць па трэб ную ім ін фар ма-
цыю: праз ма біль ную пра гра му «Мой МТС», 
аў та ма тыч ную сіс тэ му маў лен ча га ўза е ма-
дзе ян ня, ан лайн-пад трым ку, кар па ра цый-
ны сайт. З пер шай спро бы вы ра ша ец ца 
94 пра цэн ты ўсіх зва ро таў. Паў тор на клі ент 
звяр та ец ца, толь кі ка лі апе ра та ру па тра бу-
ец ца да дат ко вая ін фар ма цыя, на прык лад 
паш парт ныя да ныя.

— У вы пад ках, ка лі трэ ба да ба віць ці, на ад-
ва рот, ад мо віц ца ад ней кіх па слуг, змя ніць та-
рыф ны план, да ве дац ца РUK-код, нам важ на 
ідэн ты фі ка ваць аба не нта, — тлу ма чыць Юлія 
Жы ля ні на. — Уво гу ле, ка лі ча ла век тэ ле фа-
нуе са свай го ну ма ра, то на эк ра не ў апе ра-
та ра вы свеч ва ец ца ўся яго «гіс то рыя»: зме на 
та рыф ных пла наў, зна хо джан не ў роў мін гу, 
уня сен не пла ця жоў за на бы тае ў рас тэр мі ноў-
ку аб ста ля ван не, SMS-апа вя шчэн ні...

Пас ля раз мо вы з апе ра та рам аба не нту 

пра па ну юць ад ка заць на пы тан ні, якія да-

ты чац ца ра бо ты кам па ніі, і аца ніць пра цу 

кан крэт на га спе цы я ліс та. Ці за стаў ся ён 

за да во ле ны кан суль та цы яй? За раз ся рэд ні 

бал, вы стаў ле ны клі ен та мі, скла дае 4,9 па 

пя ці баль най шка ле. Быў вы па дак, ка лі адзін 

з су пра цоў ні каў па вы ні ках ме ся ца атры маў 

5 ба лаў, — усе аба не нты па ста ві лі яму са мую 

вы со кую ацэн ку.

— Тэ о рыя і прак ты ка — кры ху роз ныя 

рэ чы, — кан ста туе Іры на Бур ко. — Ка лі мы 

рых ту ем сва іх апе ра та раў, ні хто не мо жа 

ве даць, як ме на ві та клі ент сфар му люе тое 

ці ін шае пы тан не. Зда ра ец ца, што не так і 

прос та ра за брац ца ў тым, што яму па тра-

бу ец ца. Та му ў апе ра та ра па він ны быць 

доб рая рэ ак цыя і ўмен не дзей ні чаць у не-

стан дарт най сі ту а цыі. Жар та ваць так са ма 

трэ ба вель мі асця рож на, бо ня ма га ран тыі, 

што жарт зра зу меюць. Трэ ба быць доб рым 

псі хо ла гам, каб па ла дзіць з кож ным клі ен-

там, вы свет ліць, якая ін фар ма цыя яму па-

тра бу ец ца, і апе ра тыў на да па маг чы. Пры-

зна ю ся, што не ка то рых сва іх па ста ян ных 

клі ен таў мы на ват па зна ём па га ла сах. А 

ўво гу ле пік зва ро таў пры па дае на ін тэр вал 

з 18 да 24 га дзін, — ка лі лю дзі вяр та юц ца 

з пра цы.

Ці ка ва, што ак тыў насць клі ен таў мо жа 

за ле жаць ад са мых роз ных фак та раў: пра-

цяг лых свят, цёп ла га на двор'я, транс ля цыі 

па пу ляр на га се ры я ла, на ват фаз Ме ся ца. 

Ле там па вя ліч ва ец ца коль касць пы тан няў, 

звя за ных з роў мін гам. І ў на ва год нюю ноч, 

ка лі га дзін ні кі б'юць 12, усе апе ра та ры кан-

такт на га цэнт ра МТС так са ма зна хо дзяц ца 

на «ба я вым па сту», бо ка мусь ці аба вяз ко ва 

па тра бу ец ца іх да па мо га.

Ці ка вім ся, як мож на вы тры маць амаль 

бес пе ра пын ныя раз мо вы з клі ен та мі?

— У апе ра та раў ёсць га дзі на, каб пад сіл-
ка вац ца і ад па чыць у спе цы яль ным па коі. 
Акра мя та го ця гам зме ны пра ду гле джа ны 
яшчэ не каль кі пе ра пын каў на 15 хві лін. Але, 
ка неш не, ра бо та не па срэд на з людзь мі — 
псі ха ла гіч на вель мі на пру жа ная, — пры зна-
ец ца Юлія Жы ля ні на. — Ся рэд ні стаж пра цы 
на лі ніі скла дае 4,5 го да (хлоп цы за трым лі-
ва юц ца на 1,5–2 га ды), а да лей па чы на ец ца 
ўжо эма цы я наль нае вы га ран не. Ме на ві та 
та му і су пра цоў ні кі ў нас пра цу юць пе ра-
важ на ма ла дыя, бо з уз рос там ста но віц ца 
ця жэй пад строй вац ца пад клі ен таў. А са мы 
вя лі кі стаж бес пе ра пын най ра бо ты на лі ніі 
скла дае 14,5 го да!

Час цей за ўсё спе цы я ліс ты кан такт на га 
цэнт ра пе ра хо дзяць за тым у ін шыя пад раз-
дзя лен ні: па коль кі ве да юць аб па слу гах кам-
па ніі аб са лют на ўсё, яны прос та ідэа льныя 
су пра цоў ні кі для ўсіх служ баў. Уво гу ле, у 
кам па ніі МТС скла ла ся прак ты ка не за пра-
шаць ме не джа раў «звон ку», а вы хоў ва юць 
іх у сва ім ка лек ты ве. Іры на Бур ко, да рэ чы, 
так са ма па чы на ла свой шлях па кар' ер най 
лес ві цы з кан такт на га цэнт ра: бы ла спе цы я-
ліс там па ра бо це з клі ен та мі, кі раў ні ком гру-
пы, на чаль ні кам ад дзе ла, ця пер уз на чаль вае 
ўпраў лен не клі енц ка га сэр ві су.

І «го лас кам па ніі» Іры на Сцяцко, якая за-
раз пра цуе вя ду чым спе цы я ліс там па ана лі-
зе і ста тыс тыч най спра ва здач нас ці, ка лісь ці 
кан суль та ва ла клі ен таў на лі ніі. Усе аў та ма-
тыч ныя сэр ві сы МТС «раз маў ля юць» яе го ла-
сам, так са ма яна агуч ва ла і за пра шэн ні для 
элект рон най чар гі ў офі сах кам па ніі. Кур' ё зы 
зда ра лі ся, ка лі аба не нты, што тэ ле фа на ва лі 
па 0890, чу лі ў труб цы той жа го лас, што і ў 
аў та ма тыч ным сэр ві се. Ду ма лі, што з імі раз-
маў ляе ро бат. Іры на май стар спор ту па фех-
та ван ні, за хап ля ец ца бад мін то нам. З МТС яна 
звя за ла сваё жыц цё 11 га доў та му і пра гэ та 
ні ра зу не па шка да ва ла. Бы ла фі на ліст кай 
між на род на га кон кур су «Хрус таль ная гар ні-
ту ра», які пра во дзіц ца ся род спе цы я ліс таў 
кан такт ных цэнт раў роз ных кра ін. Каб тра піць 
у фі нал, трэ ба бы ло на пі саць эсэ, ад ка заць на 
пы тан ні на кшталт «Што для вас кож ны зва-
нок?», «Якой вы ба чы це сваю ра бо ту?», пры-
га даць ці ка выя вы пад кі са сва ёй прак ты кі.

— Па коль кі боль шую част ку свай го ча су 
мы пра во дзім на ра бо це, вель мі важ на, каб 
нам ха це ла ся на яе іс ці, і каб тое, чым зай-
ма ем ся што дня, пры но сі ла ма раль нае за да-
валь нен не, — пад крэс лі вае Іры на Бур ко. — 
Пад час пра ве дзе на га ана нім на га апы тан ня 
98 пра цэн таў су пра цоў ні каў на шай служ бы 
па ве да мі лі, што яны цал кам за да во ле ны і 
ўмо ва мі, ство ра ны мі на іх пра цоў ным мес цы, 
і ка лек ты вам. Гэ та вы со кі па каз чык, але заў-
сё ды ёсць ку ды рас ці...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Ка лі ў вас пры го жы го лас і доб рая дык цыя, вы псі ха ла гіч на ўстой лі вы, уме е це 
кан так та ваць з людзь мі, ве да е це, што Га лан дыя і Ні дэр лан ды — гэ та ад на 
кра і на, а не роз ныя, а ста лі ца Бель гіі — Бру сель, мо жа, вам трэ ба па ду маць 
пра ра бо ту спе цы я ліс та ў кан такт ным цэнт ры най буй ней ша га апе ра та ра 
ма біль най су вя зі? Рэд ка му ча ла ве ку ўда ец ца тра піць у мес ца, ку ды што дня 
сцякаюцца ты ся чы зван коў з пы тан ня мі ад аба не нтаў МТС з усёй Бе ла ру сі. 
Не каль кі тыд няў та му кан такт ны цэнтр спра віў на ва сел ле ў цэнт раль ным 
офі се кам па ніі на пра спек це Не за леж нас ці, 95 пас ля гла баль най 
ма дэр ні за цыі памяшкання. На чаль нік упраў лен ня клі енц ка га сэр ві су 
кам па ніі МТС Іры на БУР КО і на чаль нік да ве дач на-ін фар ма цый на га ад дзе ла 
Юлія ЖЫ ЛЯ НІ НА ар га ні за ва лі для жур на ліс таў «Звяз ды» ім пра ві за ва ную 
эк скур сію і за ад но па дзя лі лі ся сак рэ та мі буд няў лю дзей, якія што дня 
зна хо дзяц ца на «пе ра да вой», але пры гэ тым за ста юц ца «бай ца мі ня бач на га 
фрон ту». У на шых з ва мі тэ ле фо нах гу чаць толь кі іх га ла сы.

ІХ ГА ЛА СЫ ГУ ЧАЦЬ 
У НА ШЫХ ТЭ ЛЕ ФО НАХ

Рэ пар таж з кан такт на га цэнт ра МТС

«За су ткі кан такт ны цэнтр пры мае 
ка ля 10 ты сяч зван коў. Кож ны 
спе цы я ліст ад каз вае за ад ну га дзі ну 
ў ся рэд нім на 35 зван коў. А ін тэр вал 
па між імі скла дае ўся го тры се кун ды».

«Ра бо та не па срэд на з людзь мі — 
псі ха ла гіч на вель мі на пру жа ная, 
та му і су пра цоў ні кі пра цу юць 
пе ра важ на ма ла дыя».

Не каль кі тыд няў та му кан тактны цэнтр спра віў на ва сел ле. 

Іры на БУР КО (спра ва) і Юлія ЖЫ ЛЯ НІ НА (зле ва) ар га ні за ва лі для жур на ліс таў «Звяз ды» эк скур сію.

«Го лас кам па ніі» Іры на СЦЯЦ КО ка лісь ці 
так са ма кан суль та ва ла клі ен таў на лі ніі.

Апе ра тар па ві нен быць доб рым псі хо ла гам 
і не раз гу біц ца ў не стан дарт най сі ту а цыі.

У асобным камфортным пакоі можна сабрацца ўсім разам, 
каб абмеркаваць штосьці важнае.
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