טיוב רשתות ,שימור לקוחות
פתרון ה Behavior-Based SON -של חברת חברת סלמיינינג
מנטר כשלים ברשתות הסלולר ומאפשר את טיובן ,בדרך
לשיפור חוויית הלקוח ושימורה | נמרוד גזית
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ברת סלמיינינג עוסקת בתחום חדשני של
אוטומציה וטיוב עצמי ()self optimization
של רשתות הסלולר .החברה פיתחה טכנופ
לוגיה פורצת דרך המנטרת התנהגות מנויים וצרכיהם
המשתנים ,מספקת תמונה מלאה על חוויית הגלישה
והשיחה של הלקוח ובמקביל משפרת אוטומטית את
ביצועי הרשת.
תחום הטיוב העצמי האוטומטי שייך לקשת רחבה
יותר של אוטומציות-רשת הנקראות SON (Self-
 )Organizing Networksונחשב תחום לוהט בקרב
המפעילים .אנליסטים מעריכים את שוק הSON -
ביותר משלושה מיליארד דולר בשנים הקרובות .מרבית
הפתרונות בשוק מתבססים על פרדיגמה בה מנטרים
את הרשתות באמצעות כלים הנדסיים .הכוונה לרשפ
תות ה , GSM-שנפרסו עוד בשנות ה '90-של המאה
שעברה ובאופן מפתיע עדיין פעילות מאד ,דרך דור 3
שנפרס והפך מבצעי במהלך המחצית השניה של העשור
הקודם ,ועד רשתות דור  4הנפרסות היום בהמוניהן.
המידע הזמין מהכלים ההנדסיים האלה ,מנותח על-ידי
מערכות טיוב ,אשר מבצעות שינויי הגדרות רשת ,בין
אם אוטומטית או בצורה ידנית.
כאשר רשת אינה "במיטבה" המנויים סובלים מניפ

תוקים ,מגלישה איטית ,או רשת לא זמינה .ברור שקיים
קשר הדוק בין חוויית רשת מתמשכת עגומה לבין
נטישת מנויים .על אתגר זה  -שיפור חוויית הלקוח
ושימורה  -עדיין מוקדשות מילים רבות ,ותקציבים רבים
בקרב בעלי עניין בכירים אצל כמעט כל מפעיל סלולרי.

ניתוח התנהגותי של המנויים

חברת סלמיינינג זיהתה מגבלות לא מעטות במפ
ערכות טיוב קיימות ובמידע אותו מספקים הכלים
ההנדסיים ,ופיתחה פתרון  SONהמתבסס על ניתוח
התנהגותי של המנויים" .למעשה אנו מנתחים מידע
המכיל את התנהגות המשתמש האמיתי  -המנוי" ,מספ
ביר גיורא סניפר ,מנכ"ל החברה ואחד ממייסדיה" .במשך
השנים פיתחנו אלגוריתמים המזהים דפוסי התנהגות של
מנויים .הסקת הנתונים שלנו טובה יותר ,משום שהמידע
אותו אנו מנתחים שלם יותר ,עובדתי יותר ופחות נסיבתי.
היה לנו ברור שפתרון המבוסס על ניטור התנהגותי יפול
על אוזניים קשובות בקרב מפעילים .יצאנו לשוק עם
השם  Behavior-Based SONומייד עוררנו עניין
עצום בקרב מנהלי מחלקות הרשת וגם בקרב הבכירים
האמונים על שירות הלקוחות".
מערכת סלמיינינג יכולה לאתר שיחות באיכות ירודה,

גיורא סניפר  -מנכ"ל חב' סלמיינינג

אסף אלוני  -סמנכ"ל שיווק בחב' סלמיינינג

אשר אינן מזוהות כלל באמצעי ניטור אחרים ,ולטייב את
הרשת באמצעות מידע זה .המערכת גם לוקחת את הניפ
טור ההתנהגותי למקומות נוספים מעבר לטיוב הרשת.
המידע המנותח מובא לידי ביטוי בדוחות יעודיים
על בעיות נקודתיות של לקוחות ,מכשירים ומודמים
סלולריים ומאפשרים למחלקות הטיפול בלקוח לבדוק
ולבודד בעיות עוד בטרם התלוננו.
לפתרון ה SON -שלה יש יתרון רב על פני מערכות
המוצעות בשוק במספר תחומים ,נוסף על איכות
הטיוב עצמו .לסלמיינינג יכולת יחודית להתקין מעפ
רכת  SONמרכזית יחידה לכל סוגי הרשת .אצל כל
מפעיל קיימות מספר רשתות מדורות שונים ובדרך
כלל מיצרני ציוד שונים ,כגון אריקסון ,נוקיה-סימנס

ו" .Huawei-לא זו בלבד שאנו משתלבים עם מגוון
הרשתות הקיימות אצל המפעיל ,אנו מאפשרים לו
לפנות צוותים שלמים ללימוד ,תכנון וביצוע פריסת
רשת דור  4בעוד הרשתות הקיימות ממשיכות לתפקד
מצויין בצורה אוטומטית .זה חיסכון עצום עבורם
ושקט נפשי ששווה להם הרבה כסף" ,מוסיף אסף
אלוני ,סמנכ"ל השיווק של סלמיינינג.
לחברה לקוחות העושים שימוש יומי מבצעי במעפ
רכת .במהלך השנה האחרונה מפעילים נוספים שונים
בעולם עורכים בה מבדקים כחלק מתהליך הרכש.
חברת סלמינינג תציג זו השנה השנייה ברציפות את
הפתרון  Behavior-Based SONבתערוכת MWC
בברצלונה.

משלמים בסלולרי
סלאריקס פיתחה פלטפורמת תשלומים סלולרית מתקדמת לכל לקוחות הבנקים
וכרטיסי האשראי .היזם שלמה זיטמן ,ממציא החנייה הסלולרית "פנגו" ,מאמין שתוך
מספר שנים כל התשלומים יעברו לסלולרי ויעלימו את הצורך בארנק
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ופה משתוללת בחוץ ,אתם בדרך הביתה מבילוי ופתאום נזכרים
שאין לכם כסף מזומן לשלם לבייביסיטר וגם אין לכם חשק
לעצור בכספומט .גם בשביל סיטואציה כזו יש אפליקציה.
נכנסים לארנק הסלולרי של סלאריקס ומעבירים בקליק לבייביסיטר
את הכסף .לעומת אפליקציות אחרות  -אין צורך שהבייבסיטרית היקרה
תהיה בעלת נגישות לחשבון הבנק ,או לכספומט.
ככה זה עובד  -סלאריקס מחזיקה למעשה ללקוח חשבון מאובטח,
באמצעותו הוא יכול להעביר כספים ,לקבל כספים ולשלם בבתי עסק.
הייחוד הוא ששם המשתמש הוא המספר הסלולרי האישי .גם הגישה
לחשבון היא מהאינטרנט.
סלאריקס רואה את עצמה כפלטפורמת תשלומים מתקדמת של כולם -
לקוחות כל הבנקים ולקוחות כל כרטיסי האשראי בכל הגילאים .ככזו היא
מקפידה לאפשר לכל מחזיק טלפון סלולרי את מירב השירותים הרלוונטיים
בשבילו .היא שומרת על ממש ק  ,WAPממשק אינטרנטי וכמובן על א�פ
ליקציה סלולרית .לא רק לאנדרואיד ו ,IOS-אלא גם לווינדוס פון .בהחלט
יחסית נדיר בזמננו ,אבל זה רק אומר משהו על סלאריקס  -ארנק סלולרי
לכולם היא לא רק סיסמא ,אלא חזון שכולנו כבר יכולים להתחבר אליו.
עם היתרה בחשבון הסלאריקס ניתן גם לשלם לעסקים ,גם להעביר כסף
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לחברים ,גם להעביר לחשבון הבנק וגם למשוך במזומן בבנק הדואר .נניח
וחבר שילם עבור מצרכים לטיול בחופש ואתם רוצים לחזיר לו .מעבירים
לו בסלאריקס בכמה קליקים .כל שנדרש למעביר הוא חשבון סלאריקס
וכמובן  -לדעת את המספר הסלולרי של החבר .במידה ולחבר אין חשבון
סלאריקס ,הוא מקבל עדכון ב SMS-על כך שממתין לו כסף מכם בסלאריקס
והכסף ממתין לו שם עד שירשם.
פיצ'ר נוסף בסלאריקס ,אשר הושק לפני זמן לא רב ,הוא "בקשת
כסף" .נניח והלוותם לחבר סכום כסף ולא נעים לכם לתזכר אותו ישירות.
שולחים לו בקשת כסף וזה מגיע אליו בצורה עדינה .והחבר? נכנס לחשבון
הסלאריקס שלו ומאשר את התשלום .מאד נוח ושימושי למסיבות ,איסוף
כספים בוועדי כיתה ועוד.

חיבורים לבתי עסק

מי שעומד בראש המיזם המהפכני הוא שלמה זיטמן ( ,)58ממציא
ויזם החנייה הסלולרית העולמית "פנגו" .כמו שפנגו העלימה מהרחוב
את המדחנים וכרטיסי הגירוד ,זיטמן מעריך שתוך מספר שנים בודדות כל
התשלומים יעברו גם לסלולרי.

ואכן ,לאור הצלחת המיזם מספר חברות גדולות ,בהן גם גופים פיננסיים,
נמצאים במגעים ובחינת התחברות עם סלאריקס .הם מתעניינים במהפיכה
השקטה שמובילה סלאריקס ומשאירה את הבנקאות הישנה מאחוריה.
כניסת ענקיות למגרש הביתי של סלאריקס אינן מזעזעות את התוכנית
העיסקית ,לדברי זיטמן בדיוק להיפך" :כל כניסת שחקן מקומי לעולם התפ
שלומים הסלולריים ,כמו בנקים וחברות אשראי ,עוזר לכולנו לחנך את השוק
הישראלי כך שניתן יהיה בקרוב להשאיר את הארנק בבית .כניסת אפל וגוגל
לעולם הזה חייבה אותנו לבצע הערכות הגיונית להגעתם לישראל" .זיטמן
מדבר כאן על חיבורים לקופות ולתשתית )NFC (Near Field Communication
ולדבריו אין זה משנה כיצד הלקוח ירצה לשלם  -בהצמדה ל ,NFC-בבלוטוס,
או בווויפי  -סלאריקס ערוכים לפעילות שכזו.

