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Samenvatting

Variabiliteit van het Service Level en Ongeduld in Call Centers

Een call center kenmerkt zich door een groep telefonisten die als voornaamste taak
hee  het voeren van telefoongesprekken. Dit proefschri  beschouwt alleen het
type call center waarbij bellers zelf naar het call center bellen. (De gebruikelijke
notatie op het gebied van wachtrijtheorie wordt gehanteerd waar bellers klanten
worden genoemd en telefonisten bedienden worden genoemd.) Een manager van
een call center wil de kosten zo laag mogelijk houden, wat in feite erop neerkomt
dat het aantal bedienden zo laag mogelijk moet zijn. Aan de andere kant moet
een call center vaak aan een contract voldoen dat eist dat het serviceniveau boven
een bepaalde grens moet zijn. Een voorbeeld hiervan is dat ten minste 80% van de
klanten een wachttijd niet langer dan 20 seconden moet hebben.

Een call center opereert in een dynamische omgeving met een hoge mate
van onzekerheid. Zo is bijvoorbeeld niet van tevoren te zeggen hoeveel klanten
zullen bellen op een dag, wanneer ze bellen en hoe lang een gesprek duurt. Onder
de Markovaannamen, waarbij klanten volgens een Poissonproces aankomen en
bedieningsduren exponentieel verdeeld worden verondersteld, kan een call center
gemodelleerd worden als een wachtrijmodel die eenvoudig te analyseren is. Voor
een gegeven aantal bedienden is het mogelijk om hiermee het service level te
bepalen, waarmee ook het optimale aantal bedienden gevonden kan worden zodat
aan de eis van het service level wordt voldaan. Er is echter een groot probleem dat
nog niet opgemerkt is in de literatuur: de variabiliteit van het service level.

De meeste modellen beschouwen alleen lange-termijn gemiddelden. Dit houdt
in dat de schatting van het service level alleen op zeer lange termijn wordt bereikt.
In de praktijk worden de service levels echter gerapporteerd als een gemiddelde
over intervallen van een aantal uren tot maximaal een dag. Op zo’n korte termijn
is het service level een stochastische variabele met een signi�cante variabiliteit. De
schatting van het service level die door een model wordt geleverd, is dan slechts
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de verwachting. Door rekening te houden met de gehele verdeling van het service
level kunnen er betere beslissingen worden genomen omtrent het optimale aantal
bedienden.

Hoofdstukken 2 en 4 betre�en het karakteriseren van de verdeling van het
service level. In Hoofdstuk 2 wordt een benadering in gesloten vorm bepaald
voor de variantie. Gebaseerd op deze benadering wordt de normale kansverdeling
gebruikt voor de vorm van de verdeling van het service level. Deze benadering is
gerechtvaardigd in de limiet. Voor korte intervallen vanaf twee à drie uur blijken de
benaderingen ook zeer nauwkeurig te zijn. Aan de hand van deze verdeling wordt
laten zien hoe betere beslissingen genomen kunnen worden. In Hoofdstuk 4 wordt
de verdeling van het service level exact geanalyseerd aan de hand van een dubbele
Laplace-Stieltjes getransformeerde. In plaats van het klantgemiddelde wordt het
tijdgemiddelde beschouwd van de fractie tijd dat het virtuele wachttijdproces
onder de toegestane wachttijd is. Vanwege een eigenschap van het Poissonproces
convergeert het tijdgemiddelde naar het klantgemiddelde. In Hoofstuk 3 wordt
de verdeling van het service level gebruikt om het service level aan het einde van de
dag boven het gewenste niveau te krijgen. In een call center wordt lang van tevoren,
waarbij nog veel onzeker is, een planning gemaakt over het aantal in te zetten
bedienden. Op de dag zelf en gedurende de dag is meer bekend. Door gebruik
te maken van zogenoemde �exibele bedienden, die bij- of afgeschakeld kunnen
worden, is het aantal bedienden variabel. Het probleem wordt gemodelleerd als
een Markovbeslissingsproces, waarmee de optimale strategie wordt gevonden om
tegen minimale kosten het service level te halen.

Het tweede onderwerp van dit proefschri  is het ongeduld van klanten. Klan-
ten die bellen en niet direct een bediende aan de lijn kunnen krijgen, moeten
wachten in een virtuele wachtrij totdat een bediende vrijkomt. Klanten hebben de
eigenschap ongeduldig te zijn: indien de wachttijd te groot wordt, haakt men af.
Dit a�aakproces hee  invloed op de prestatiematen en moet daarom meegenomen
worden in de modellen. Een bijkomend probleem is dat het service level nu niet
meer eenduidig gede�nieerd is. In de praktijk komen zelfs meerdere de�nities voor.

Hoofdstuk 5 beschouwt het probleem van ongeduldige klanten. In dit hoofd-
stuk worden de verschillende de�nities van het service level bestudeerd, waaronder
al die in de praktijk gebruikt worden. Bovendien worden er twee nieuwe model-
len gëıntroduceerd gebaseerd op data a�omstig van call centers. Beide modellen
komen zeer goed overeen met de werkelijkheid. Aan de hand van numerieke experi-
menten wordt laten zien wat het e�ect van de verschillende de�nities van het service



Samenvatting 143

level is op het benodigde aantal bedienden. Hoofdstuk 6 beschouwt een call center
met ongeduld en prioriteiten. Klanten worden gegroepeerd aan de hand van hun
prioriteit en klanten met een hoge prioriteit krijgen voorrang boven klanten met
een lagere prioriteit. Er wordt laten zien hoe de prestatiematen verkregen kunnen
worden voor beide typen klanten onder twee soorten bedieningsdisciplines.


