
Her er syv gode råd til, hvordan du kan sætte 
kunden i centrum for jeres digitale kontaktcenter-
strategi og få succes med at skabe bedre digitale 
kunderejser. 

1. Skab sammenhæng i kommunikationen med 
en integreret omnichannelstrategi
Moderne cloudbaserede kontaktcentre, som un-
derstøtter forskellige digitale enheder og kontakt- 
flader, gør det muligt at kommunikere med kun-
derne via forskellige digitale kanaler. 

Mange virksomheder har i dag en omnichan-
nel- strategi, men flere mangler at udnytte alle de 
muligheder der er, for at knytte alle interaktionerne 
med kunderne sammen på en måde, som gør 
det muligt at give hver enkel kunde en personlig og 
relevant oplevelse – uanset hvilken kanal eller enhed 
som danner udgangspunkt for kommunikationen. 

Ved at integrere de forskellige digitale kanaler og 
designe nøje tilrettelagte kunderejser på tværs af 
kontaktflader, giver man kontaktcenteragenterne 
mulighed for at give kunderne en mere sammen-
hængende og ensartet service, som fører til en 
langt bedre kundeoplevelse. 

2. Brug dataindsigt til at gøre kunderejsen 
mere personlig 
Digitaliseringen og den teknologiske udvikling 
betyder, at virksomhederne har fået enestående 

muligheder for at indsamle vigtige informationer og 
viden om kunderne, som de kan bruge til at skabe 
meget personlige interaktioner og kunderejser. 
 
Ved hjælp af effektive kundeevalueringsværk-
tøjer er det muligt at opnå en dyb indsigt i bl.a. 
kundeværdi, adfærd og rejsehistorik – over tid og 
kanaler. 

Det betyder, at virksomhedernes kundeservice- 
medarbejdere er i stand til at levere en specifik og 
relevant hjælp, fordi de har lettere ved at indlede en 
kvalificeret dialog og engagere sig i åbne og mere 
ubesværede samtaler med kunderne.

3. Analyser kundernes adfærd og ram dem på 
alle kanaler på det rigtige tidspunkt
Hvis ikke virksomhederne har en klar forståelse for 
kundernes behov, og ikke er i stand til at møde dem 
på alle relevante digitale kanaler og mobile enhed-
er, på det rette tidspunkt, risikerer man at gå glip af 
en række forretningsmuligheder. 

Derfor er det vigtigt at overvåge kundeadfærden 
på alle kanaler. Det giver virksomhederne vigtig 
viden og indsigt i, hvordan kunderne foretrækker at 
interagere med virksomheden. 

Når adfærdsanalyse i realtid kombineres med 
forskellige kundedata, får man en langt bedre 
indsigt i kundernes adfærd. Det skaber det bedste 
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Dine kunder er digitale og er til stede på mange forskellige sociale kanaler og platforme.  
Forudsætningen for at få succes i den nye digitale virkelighed hænger sammen med omstil- 
lingsparathed og tilpasning af virksomhedens kommunikationskanaler. Omnichannel- 
strategien er vigtig for at kunne skabe sammenhæng mellem de forskellige kanaler, og de 
touchpoints kunden benytter i interaktionen med virksomheden. 



udgangspunkt for at kontakte kunderne på en langt 
mere personlig måde med et relevant budskab. 
Det betyder også at man har mulighed for at atta- 
kere kunderne på de mest relevante kanaler, på det 
bedste tidspunkt, uden at virke påtrængende.

4. Giv kunderne nem adgang til selvbetjening 
og personlig assistance
I takt med den stigende digitalisering af samfundet 
og virksomhederne er selvbetjeningsmulighederne 
også blevet bedre, og det er i høj grad noget flere 
og flere kunder vælger at benytte sig af. 

Det betyder, at kundernes direkte kommunikation 
med en kundeservicemedarbejder via telefonen 
falder; men når kunderne har brug for direkte hjælp 
fra en kontaktcenteragent, skal det være let for 
dem at kontakte kundecentret via en hvilken som 
helt kontaktflade eller kanal. 

Derfor gælder det om at have enkle værktøjer som 
f.eks. chat eller link til direkte opkald, som sikrer en 
nem overgang fra selvbetjening til aktiv service. Det 
er vigtigt hurtigt at kunne lede den enkelte kunde 
frem til den mest relevante, ledige kundeservice- 
medarbejder. 

For at opnå succes med en digital kundestrategi 
kræver det både gode selvbetjeningsværktøjer, 
som sikrer at kunderne nemt kan finde de oplys-
ninger, de har brug for på egen hånd, samt en solid 
vidensdatabase, som kan hjælpe virksomhederne 
med at holde styr på kunderejsen. 

I dag er det muligt at opbygge en sådan videns-
database ved hjælp af kognitive computerbereg-
ninger, som analyserer kundernes hensigter og 
indhenter forskellige resultater fra en række forskel-
lige kilder, der er relevante for hver enkelt specifik 
interaktion.

5. Kommuniker proaktivt med kunderne
Når virksomheder kommunikerer proaktivt med 
kunderne ved f.eks. at sende servicebeskeder eller 
påmindelser om aftaler, betaling etc., hjælper det 
kunderne og letter arbejdsbyrden for kundecentret. 

God proaktiv kommunikation er kendetegnet ved 
rettidige, relevante og nyttige meddelelser, som 
giver modtagerne mulighed for at få nem og hurtig 
adgang til aktiv assistance eller selvbetjening på 
deres foretrukne kanaler, f.eks. via links til direkte 
opkald eller en anmodning om at blive kontaktet. 

Det er muligt at sende automatiske påmindels-
er eller opdateringer og bruge flere forskellige 
kanaler som f.eks. mail, meddelelser i appen eller 
sms-beskeder til at kommunikere proaktivt på alle 
trin af kunderejsen – og kunden kan selv styre, hvilke 
kanaler han eller hun ønsker at blive kontaktet på.

6. Kommuniker med kunderne via sociale  
medier
Digitaliseringen og de mange nye SoMe-kanaler 
har givet virksomhederne langt flere måder at in-
teragere med kunderne på. Samtidig har det også 
givet kunderne flere muligheder for at udtrykke 
både deres tilfredshed og frustrationer i det offent-
lige rum. 

Sociale medier gør det let for utilfredse kunder at 
skade en virksomheds omdømme og brand. Hvis 
en virksomheds kundestrategi skal være effektiv, er 
det derfor nødvendigt at overvåge alle  opslag om 
virksomheden på de sociale medier – både posi-
tive og negative – og registrere kundernes ageren 
på virksomhedens hjemmeside. 

Ved at registrere kundernes hensigter og opfat-
telse af virksomhedens brand, kan man opdage 
tendenser og reagere proaktivt på deres behov, 
allerede inden kunden beslutter sig for at kontakte 
virksomheden.

7. Giv kontaktcenteragenterne adgang til 
kundebetjening på alle kanaler
Kunderne forventer en problemfri service, uanset 
hvordan de kontakter virksomhedens kundecenter. 
Hvis kundeservicemedarbejdere tvinges til konstant 
at skulle skifte mellem forskellige værktøjer, er det 
vanskeligt for dem at levere en god sammenhæn-
gende kundeoplevelse. Det er frustrerende både for 
medarbejderne og kunderne. 

For at kunne tilbyde en helt igennem personlig 
service har kundeservicemedarbejderne brug for 
en omnichannel-løsning, der kan integreres med 
eksisterende CRM- og back office-systemer. Dette 
giver medarbejderne et enkelt, overordnet overblik 
over alle kommunikationskanaler. 

Når kontaktcenteragenterne har adgang til alle de 
oplysninger og værktøjer, de har brug for, mindskes 
deres frustration, og deres arbejdsglæde stiger. 
Samtidig ser man at kundetilfredsheden øges, som 
en konsekvens af den forbedrede service, en inte-
greret omnichannel-løsning skaber.



Sæt kunden i centrum for jeres digitale kontaktcenterstrategi

Virksomheder, der er dygtige til at pleje kunderne, høster store fordele. Kundecentre 
med vellykkede digitale strategier oplever markante stigninger i kundetilfredsheden, 
samtidig med at omkostningerne falder. 

Hvis virksomhederne er i stand til at levere kontekstuelle, personlige og problemfri 
oplevelser på alle kanaler og kontaktflader, jo lettere er det for kunderne at handle 
med dem, og desto mindre sandsynligt er det, at de går videre til konkurrenterne. 

Genesys Customer Experience Platform er en åben og skalerbar løsning, som let 
kan integreres med din eksisterende infrastruktur. På den måde skabes en problem-
fri kundeoplevelse via flere kanaler ved hjælp af én enkelt samlet platform. 

Genesys Customer Experience Platform fås både til lokale systemer og som et 
cloudbaseret system – det forenkler administrationen, øger præstationsniveauet og 
reducerer de samlede ejer- og driftomkostninger.
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Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 


