Telefoni & Kontaktcenter 2.0
Var är vi idag - Vart vill vi vara - Hur tar vi oss dit

Marknaden exploderar av nya möjligheter och sätt att interagera med kunder. Applikationer såsom kontaktcenter, telefonist, hänvisning och röstbrevlåda används av olika medarbetare och på olika sätt beroende på
arbetsuppgift och situation. Fler kanaler och verktyg är dock ingen garanti för bättre kundupplevelse och affärsnytta. Uclarity hjälper verksamheter att dra nytta av den digitala erans alla möjligheter med kunden i centrum.
Syfte
•

Identifiera vilka arbetssätt och kommunikationskanaler
som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i
sin helhet.

•

Säkerställa att framtida leveranser av system och
kommunikationstjänster för kundkontakter uppfyller
identifierade verksamhetsbehov

•

Leverera förbättrade kommunikationsverktyg (telefoni,
kontaktcenter, e-post, chatt, digitala möten, ärendehantering, bemanningsplanering etc.) till verksamheten

Tillvägagångsätt
•

Nulägesanalys / Inventering:
− Telefonilösningar (växlar, telefonistapplikation,
röstbrevlåda, hänvisningssystem, abonnemang m.m.)
− Kontaktcenter (funktionalitet, integrationer, bemanning etc.)
− Terminaler och kringutrustning (bordstelefoner, mobiltelefoner, datorer, faxar, larm etc.)
− Operatörstjänster (WAN-, PSTN- och Mobilavtal)

•

Behovsanalys / Kravfångst / Förankring:
− Intervjuer med verksamheten för att identifiera användning
och nöjdhet med befintliga kommunikationsverktyg
− Workshop med verksamhetsrepresentanter för att skapa en
gemensam målbild för framtida hantering av kundkontakter

•

Målbild / Handlingsplan:
− Förslag på alternativa tillvägagångsätt och relaterade
kostnader för att nå målbilden
− Framtagning av förslag på hantering av kundkontakter för
personliga anknytningar, telefonist och kontaktcenter
− Förslag på handlingsplan med beskrivna och tidsangivna
aktiviteter för att genomföra förändringen

Leverans / Resultat
❑ Nulägesbild av medarbetarnas användning och
nöjdhet med befintliga kommunikationsverktyg och
tjänster
❑ Förslag på målbild med utgångspunkt från
kundupplevelse och verksamhetsnytta
❑ Förslag på alternativa tillvägagångsätt och
relaterade kostnader för att nå målbilden
❑ Förslag på handlingsplan med beskrivna och
tidsangivna aktiviteter för att nå målbilden
❑ Mätpunkter (KPI:er) för framtida förändrings- och
förbättringsarbete inom området
❑ Presentation av resultat och rekommenderat
tillvägagångsätt till styrgrupp och verksamhetsrepresentanter

Uclarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra
kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av moderna
kommunikations- och samarbetslösningar. Uclarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag
vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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