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Ügyfélélmény

A vásárló és a márka közötti összes ismert, kontrollált és ismeretlen vagy 

kontrollálhatatlan interakciójának érzelmi lenyomata, emléke, vagy más 

néven: percepciója.

Tolnai Ákos, BRANDBOOK.hu 2019.06.06.

Minőségi szolgáltatás

Új technológiák, többlet szolgáltatások

Ügyfélszolgálat

Kiszámítható üzletmenet

Megkülönböztetés

Elköteleződés

ÜGYFÉLÉLMÉNY



Amit elérhetünk:

 Az ügyfelek elégedettségének növelése

 Az ügyfelek elköteleződésének növelése

 Távhő imázs építés

 Új fogyasztók távhőre kapcsolása

 Meglévő fogyasztók megtartása

 A társaság hosszú távú, stabil működésének megalapozása

 A megújuló alapú zöld távhő részarányának növelése

 Magyarország és az EU klíma céljainak elérésének elősegítése

Növelni kell?!

A kérdés nem kérdés



Amit már elértünk

Mindig tovább, mindig feljebb…
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Ügyintézés elégedettség
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Tájékoztató tevékenység 
elégedettség

 Magas szintű ügyfélkiszolgálás

 Nagy gyakoriságú, alapos, részletes 

ügyfél tájékoztatás

 Folyamatosan kontrollált fogyasztói 

elégedettség



Megújult honlap

Haladunk a korral

 A megszokott, korábbi magas színvonalú 

információ-szolgáltatás továbbfejlesztett 

változata

 Korszerűbb informatikai alapok

 Új dizájn

 Teljes körű jogszabályi megfelelőség

 Gyakran frissülő tartalom

 Könnyű kereshetőség

 Kapcsolat az E-Ügyfélszolgálattal

 E-számla rendszer



Új honlap szolgáltatásai I.

Pontos, azonnali 

információszolgáltatás

Hibatérkép alkalmazás
 Térképes, geoinformatikai alapú szolgáltatás (adatkapcsolat a TERMIS rendszerrel)

 Online információ szolgáltatás

 Tervezett beavatkozások feltüntetése

 Azonnali hibaelhárítás megjelenítése

 Épület, terület szerinti kereshetőség



Új honlap szolgáltatásai II.

Plusz csatorna

HMV mérők alkalmazás
 Térképes, geoinformatikai alapú szolgáltatás

 Online információ szolgáltatás, kapcsolat a Libra rendszerrel

 Tervezett HMV mérő leolvasások és cserék feltüntetése

 Épület, terület szerinti kereshetőség



Új honlap szolgáltatásai III.

Hogyan állunk, merre tovább?

Épületek fajlagos hőfelhasználásai alkalmazás
 Térképes, geoinformatikai alapú szolgáltatás

 Előző fűtési időszak fajlagos hőfelhasználási adatainak bemutatása

 Hőfelhasználás kategóriák szerinti feltüntetése

 Fűtés korszerűsített épületek feltüntetése

 Épület, terület szerinti kereshetőség



Új intranet szolgáltatások

Naprakész kommunikáció

 Ügyfélszolgálati munkatársak 

munkáját segítő alkalmazások

 Jobb színvonalú, gyorsabb 

ügyfélkiszolgálás

 A Libra rendszerrel 

együttműködő geoinformatikai

szolgáltatások

 Térképes keresők
o Műszaki térkép

o Fajlagos hőfelhasználások

o Karbantartások, 

hibaelhárítások

o Egyéb műszaki jellemzők



Új E-Ügyfélszolgálat

Kényelmesen, otthonról

 Megújult szolgáltatás a 

honlaphoz igazodó dizájnnal

 Teljes körű átjárhatóság az 

ügyfeleket kiszolgáló 

rendszerek között (honlap, e-

számla, hírlevél, 

időpontfoglalás személyes 

ügyfélszolgálatra)

 Kibővített funkciók az 

ügyfelek részére
o Személyes adatok

o Folyószámla adatok

o Online számla kiegyenlítés

o Online nyomtatványok

 e-mail alapú 

ügyféltájékoztatás (tesztelés, 

bevezetés alatt)



Okos otthon rendszerek

Haladni kell!

A PÉTÁV Kft. az okos mérést a használati melegvíz és a hőmennyiségmérők területén már több

társasház esetében, egyre szélesebb körben alkalmazza.

Okos mérés + Okos szabályozás

Az okos mérés (smart metering) támogatja az energiatakarékosságot azáltal, hogy tudatos 
energiafogyasztásra ösztönzi a felhasználókat

Fogyasztási adatok nyomonkövetése Mért adatok távkiolvasása



Mintaház II. - alapgondolat

Cél és üzenet

• XXI. századi, hatékony távhőellátási rendszer 
kialakítása 

• Energiahatékony, okos épület hőellátása

• Referencia épület létrehozása

• Távhőszolgáltatás előnyeinek társadalmasítása

• Működési tapasztalatok begyűjtése, feldolgozása

• Rendszer továbbfejlesztése

Távhős
okos otthon 

mintaépület projekt 
célja

A távhő imázsának fejlesztése, valamint a szolgáltatás versenyképességének erősödése

érdekében szükség van egy demonstrációs mintaépület megvalósítására.

A korszerű távhő egy versenyképes alternatíva



Mintaház II. – a projekt

 Mintaprojekt főbb jellemzői:

• Harmonia Residence (Pécs, Szabadság u. 23.)

• 24 db 50-90 m2 alapterületű lakás, 4 db egyéb célú helyiség

• Átadás 2020. II. – III. negyedévében

• Megújuló alapú, hatékony távhőszolgáltatás

• Energia-hatékony padlófűtési rendszer

• Multi split klímás hűtési rendszer

• Okosmérés a használati melegvíz és a hőmennyiségmérők területén

• Okos fűtés-hűtés smart home rendszer megvalósításával

• Modulárisan bővíthető smart home rendszer

Az üzenet testet ölt

Az országos szinten egyedülállónak minősülő okosépület mintaprojektet a PÉTÁV Kft.  egy 

belvárosban tervezett, új építésű társasházban valósíja meg.  



Mintaház II. – műszaki tartalom

Okos otthon rendszer (bővíthető)

Távolról vezérelhető

• Rendszerbe integrált eszközök központi

összehangolt, energiatakarékos irányítása

Okos fűtés

• Padlófűtés és törölközőszárító radiátor 

automatizált, távvezérelt működtetése 

Okos hűtés

• Split klíma automatizált, távvezérelt működtetése

Okos mérés

• Távkiolvasásra, fogyasztói nyomon-követésre 

alkalmas használati melegvíz-

és hőmennyiségmérő

A társasház vezeték nélküli okos otthon rendszerei biztosítják a 24 lakás fűtési

és hűtési rendszereinek automatizálhatóságát és távvezérelhetőségét (internet kapcsolat esetén), 

emellett rugalmasan bővíthetők további smart funkciókkal.

Tervezett alapfelszereltség

Magas műszaki tartalom



Hogyan tovább?

Cél az egyértelmű növekedés

A modern, kényelmes, megfizethető, környezetbarát távhő 
népszerűsítése

Az ügyfélélmény növelése

Referencia projektek ismertetése

A távhővel ellátott épületek  számának növelése

A lokális levegővédelmi célok elérése

Iránymutatás a távhő rendszer tovább fejlesztésében



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


