
 

Sektor: IT 

Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej  
i izolacji społecznej 

 

Czas: 63 godziny  

9 dni szkolenia: usługa zdalna + e-learning 

 

Cele: 

• przekazać wiedzę na temat skutecznej obsługi zdalnej klienta 

• nauczyć efektywnego komunikowania się z klientem poprzez narzędzia pracy zdalnej 

• nauczyć sposobów i technik badania potrzeb klienta w sytuacji kontaktu zdalnego 

• przekazać wiedzę na temat stylów i technik negocjacyjnych przydatnych w sytuacji zdalnej 

negocjacji zapisów kontraktu w sytuacji kryzysowej 

 

Efekty rozwojowe 

Po ukończeniu zajęć uczestnik: 

• prowadzi skuteczną obsługę klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej 

• potrafi sprecyzować cele sprzyjające efektywnej obsłudze klienta 

• prowadzi rozpoznanie potrzeb klienta  

• skupia się na kliencie i jego potrzebach 

• potrafi pracować z własnymi przekonaniami tak, aby wspierały go w obsłudze klienta i potrafi 

pokonywać  bariery powstające podczas zdalnej obsługi klienta 

• umie określić rodzaje potrzeb klienta podczas obsługi zdalnej  

• zna etapy rozmowy prowadzącej do rozpoznania potrzeb 

• unika błędów przy badaniu potrzeb klienta 

• umie stosować najlepsze praktyki podczas obsługi zdalnej klienta 

• prowadzi negocjacje z klientem w sprawie aktualizacji warunków umowy pod kątem 

dostosowania jej do możliwości działania w sytuacji kryzysowej 

• zna etapy negocjacji 

• potrafi skutecznie przygotować się do negocjacji 

• wie, jak poprowadzić proces negocjacyjny, aby osiągnąć założony cel 

• unika błędów komunikacyjnych podczas negocjacji 

• umie reagować na opór podczas negocjacji 

• wie, w jaki sposób zamknąć negocjacje osiągając cel 

• potrafi asertywnie prezentować swoje oczekiwania wobec partnera negocjacyjnego 

• przyjmuje właściwą postawę podczas rozmowy z partnerem negocjacyjnym 



 

• potrafi zarządzać percepcją i własnymi emocjami podczas negocjacji 

• rozpoznaje i reaguje na manipulację ze strony partnera negocjacyjnego 

• umie dobrać styl negocjacyjny i technikę odpowiednie do sytuacji  

 

Rekomendowana platforma do realizacji szkoleń online: 

• ZOOM 

opcjonalnie: 

• MS Teams 

• Hangout 

• Skype  

 

Ramowy program warsztatu 

Pierwszy dzień szkolenia  

Skuteczna obsługa klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej 

1. Czym jest obsługa klienta w sytuacji pracy zdalnej 

2. Elementy wpływające na obsługę klienta 

3. Rodzaje sytuacji w kontakcie z klientem – case study 

4. Cele w zdalnej obsłudze klienta – jaki cel ma klient a jaki pracownik 

5. Niedopasowanie celów – jak odnaleźć wspólny cel 

6. Zadowolenie klienta czy coś więcej – jaki ma być efekt skutecznej zdalnej obsługi klienta. 

Drugi dzień szkolenia 

Skuteczna obsługa klienta z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej 

1. Rola przekonań w zdalnej obsłudze klienta i ich wpływ na efekt 

2. Praca z przekonaniami – przeramowanie przekonań z niewspierających na wspierające  

z wykorzystaniem elementów Racjonalnej Terapii Zachowań 

3. Obsługa klienta twarzą w twarz a obsługa zdalna – analiza SWOT 

4. Czynniki wspierające obsługę zdalną klienta – zewnętrzne i wewnętrzne 

5. Bariery w komunikacji zdalnej z klientem 

6. Jak pracować z własnymi barierami, aby świadomie je „omijać” podczas komunikacji zdalnej  

z klientem 



 

Trzeci dzień szkolenia 

Rozpoznawanie potrzeb klienta w sytuacji pracy zdalnej 

1. Co to jest „potrzeba klienta” 

2. Rodzaje potrzeb klientów 

3. Potrzeby klientów podczas obsługi zdalnej a potrzeby w obsłudze twarzą w twarz 

4. Badanie potrzeb podczas obsługi zdalnej – analiza SWOT 

5. Etapy rozmowy, podczas której badamy potrzeby klienta 

6. Błędy podczas badania potrzeb klienta i sposoby na ich uniknięcie 

7. Złote reguły podczas badania potrzeb klienta  

Czwarty dzień szkolenia  

Rozpoznawanie potrzeb klienta w sytuacji pracy zdalnej 

1. Case study – rozmowa z klientem 

2. Obszar wpływu na realizację potrzeb klientów podczas obsługi zdalnej 

3. Rola odpowiedniej komunikacji z klientem podczas obsługi zdalnej 

4. Rola pytań w docieraniu do potrzeb 

5. Mniej mów,więcej pytaj. Rodzaje pytań i model prowadzenia rozmowy z ich wykorzystaniem 

6. Proaktywność w realizacji potrzeb klienta w obsłudze zdalnej 

Piąty dzień szkolenia  

Negocjacje z klientem w sprawie aktualizacji warunków umowy pod kątem dostosowania  
jej do możliwości działania w sytuacji kryzysowej. 

1. Sytuacje kryzysowe podczas trwania umowy – rodzaje i ich wpływ na współpracę z klientem 

2. Symulacja negocjacyjna wprowadzająca w proces negocjacji z klientem 

3. Proces negocjacji – etapy i ich ważność w kontekście osiągnięcia celu 

4. Przygotowanie do rozmowy z klientem o zmianach w umowie 

5. Otwarcie negocjacji – jakie elementy mogą ułatwić osiągnięcie celu, a które wręcz przeciwnie 



 

6. Rozmowy negocjacyjne – jak dążyć do celu 

7. Rola poprawnej komunikacji w sytuacji negocjacji zmian w umowie 

Szósty dzień szkolenia 

Negocjacje z klientem w sprawie aktualizacji warunków umowy pod kątem dostosowania  
jej do możliwości działania w sytuacji kryzysowej. 

1. Opór podczas negocjacji i jego źródła 

2. Jak rozbijać opór podczas negocjacji 

3. Finalizacja negocjacji 

4. Asertywność podczas negocjacji 

5. Możliwe postawy uczestników negocjacji i reakcje na nie – elementy analizy transakcyjnej 

6. Zarządzanie percepcją partnera negocjacyjnego 

7. Zarządzanie emocjami podczas negocjacji  

Siódmy dzień szkolenia  

Negocjacje z klientem w sprawie aktualizacji warunków umowy pod kątem dostosowania  
jej do możliwości działania w sytuacji kryzysowej. 

1. Rozpoznawanie technik manipulacyjnych i obrona przed nimi 

2. Style negocjacyjne – diagnoza i analiza wybranych stylów 

3. Dobór stylu do sytuacji – czynniki wpływające na dobór stylu negocjacyjnego 

4. Możliwe reakcje na stosowanie danego stylu przez partnera negocjacyjnego 

5. Wybrane techniki negocjacyjne 

6. Symulacja negocjacyjna wykorzystująca zdobytą wiedzę 

7. Podsumowanie i informacja zwrotna 

 

  

Ósmy dzień szkolenia 



 

Narzędzia: MS Teams 

1. Czym jest MS Teams 

o W jaki sposób można używać Teamsów 

o Używanie aplikacji lokalnej aplikacji mobilnej oraz przeglądarki 

2. Tworzenie i zarządzanie zespołami 

o Tworzenie zespołów 

▪ Po co tworzyć zespół 

▪ Struktura informatyczna zespołu 

o Tworzenie kanałów 

▪ Po co dzielić zespół na kanały 

▪ Zbieranie i przechowywanie dokumentów w kanałach  

o Zarządzanie zespołami i kanałami 

▪ Kim jest i co może właściciel 

▪ Kim jest członek kanału 

▪ Kim jest gość 

▪ Zaproszenie do zespołu 

▪ Ustawienia i uprawnienia zespołu 

▪ Archiwizacja zespołu 

3. Praca na plikach 

o Tworzenie i dodawanie plików 

o Zarządzanie plikami 

o Edytowanie dokumentów 

o Udostępnianie plików wewnątrz firmy i dla klientów 

o Śledzenie zmian 

4. Komunikacja za pomocą Teamsów 

o Komunikacja za pomocą czatu 



 

o Konwersacje w kanałach  

o Prywatne czaty wewnątrz firmy 

o  Czaty z klientami 

Dziewiąty dzień szkolenia 

o Rozmowy audio i video 

▪ Udostępnianie pulpitu oraz okien aplikacji 

▪ Zapisywanie wniosków z rozmowy na czacie  

▪ Nagrywanie spotkań 

o Wideokonferencje 

▪ Planowanie wewnątrz firmy 

▪ Planowanie dla spotkań z klentami 

▪ Wysyłanie zaproszeń 

▪ Ustawienia 

5. Powiązania z innymi aplikacjami Office 365 

o SharePoint 

o Planner 

6. Rozbudowa funkcjonalności  

o Czatu użytkownika 

o Aplikacji użytkownika 

o Kart kanałów  

7. Ustawienie  

o Statusy - opisy dotyczące konta 

o Ustawienia powiadomień 

 

 

 

 



 

PLANNER 

1. Czym jest planner i gdzie się znajduje 

2. Tworzenie nowych planów  

3. Tworzenie zadań 

4. Logika podziału na przedziały 

5. Przydzielanie zadań 

6. Śledzenie i monitorowanie zadań 

o Śledzenie stanów za pomocą wykresów 

o Praca z harmonogramem 

 

 


