
I en verden hvor der er hård konkurrence om kun-
derne, har virksomhederne brug for at kunne levere 
god service, som helst overgår kundernes forvent-
ninger; men hvis fundamentet for kundedialogen er 
et call-center med forældet teknologi og utids- 
svarende softwareløsninger, er det svært at give 
kunderne de gode oplevelser, de forventer.

En forudsætning for at kunne levere gode kundeo-
plevelser er, at man kan skabe sammenhæng. Det 
kræver imidlertid, at man er i stand til at integrere 
forskellige systemer, platforme og kanaler i én 
cloudbaseret omnichannel-løsning. 

Kunderne bliver hele tiden mere og mere digitale, og 
det er vigtigt at kunne kommunikere med dem på 
alle de sociale kanaler og platforme, de benytter.

Derfor bør du også overveje, om din nuværende 
call-centerløsning er den rigtige for din virksomhed, 
og om du har mulighed for at møde dine kunder der, 
hvor de er, og kan kommunikere med dem på den 
måde, de forventer. 

Hvis det ikke er tilfældet, bør du overveje, om du skal 
pensionere dit call-center eller investere i ny teknologi, 
som kan integreres ind i din eksisterende løsning. 

Når du giver dine kundeservicemedarbejdere de 
bedste forudsætninger for at betjene og servicere 
kunderne, så de får en god og sammenhængende 
oplevelse, når de er i kontakt med virksomheden, 

stiger tilfredsheden og loyaliteten, og det mindsker 
risikoen for, at de søger andre steder hen. 

Er du i tvivl om tiden er blevet moden til, at du skal 
skifte til et cloudbaseret omnichannel kontaktcenter 
så kig nærmere disse fordele, før du beslutter dig.

1. Glade kunder 
Udbredelsen af mobile enheder, sociale medier, 
chat og e-mail betyder, at dine kunder vil interagere 
med dit brand på tværs af flere kanaler. 

Når du samler alle dine kommunikationskanaler og 
interaktioner med kunderne i en enkel cloudbaseret 
omnichannel løsning, giver det dig mulighed for at 
designe, styre og overvåge hele kunderejsen, sam-
tidig med at du leverer en konsekvent, omnichannel 
kundeoplevelse.

2. Engagerede medarbejdere 
Med et cloudbaseret omnichannel kontaktcenter 
får dine medarbejdere et komplet overblik over hele 
kunderejsen og den samlede kundekommunikation. 

Når kontaktcenteragenterne får et kommunika-
tions- og samarbejdsværktøj, som hjælper dem 
med at fokusere på de mere komplekse sager, fordi 
gentagne rutineprægede opgaver automatiseres, 
bliver det nemmere for dem at levere den gode ser-
vice, som kunderne forventer. 

10 fordele ved et  
cloudbaseret kontaktcenter



Med en cloudbaseret omnichannel kontaktcenter-
løsning, kan medarbejderne skifte problemfrit mel-
lem deres forskellige opgaver. Det er nemt for dem 
at tale, chatte, facetime og finde de eksperter, de 
har brug for, for at kunne løse ethvert kundeproblem. 

Når dine medarbejdere har de rigtige arbejdsværk-
tøjer, stiger deres engagement og dermed øges 
kvaliteten af deres arbejde – og det er godt for både 
top- og bundlinjen.

3. Hurtig implementering 
Installationen og implementeringen af et cloudbas-
eret kontaktcenter foregår hurtigt og nemt, så du 
er oppe at køre i løbet af ingen tid.  Du undgår den 
lange ventetid, som normalt er forbundet med imple-
menteringen af komplekse systemer, og du undgår 
at skulle investere mange ekstra ressourcer i dybt-
gående træning af medarbejderne, som resulterer i 
nedetid og tabt forretning.

I et cloudbaseret kontaktcenter opdateres dine 
systemer kontinuerligt med nye funktioner. Det sker 
regelmæssigt og sikrer, at du ikke oplever de ud-
fordringer med nedetid, som normalt følger med i 
forbindelse med indførelsen af traditionelle lokale 
opgraderinger og nye installationer. 

4. Skalerbar løsning 
Hver virksomhed er unik. Derfor er det vigtigt at 
den software, som dit call-center anvender har en 
fleksibilitet, som gør, at det let kan konfigureres og 
skaleres op og ned efter behov. 

Det er vigtigt, at kapaciteten kan udvides i takt 
med at forretningen udvikler sig, så din kontakt-
centerløsning kan vokse med din virksomhed. Den 
mulighed giver et cloudbaseret kontaktcenter dig, 
da det er nemt at tilføje og oprette integrationer, sikre 
API’er og tilføje nye funktioner.

5. Sikkerhed og modstandsdygtighed 
I en verden, hvor informationer deles i løbet af split-
sekunder, er der ikke tid til nedetid. Der er heller ikke 
plads til, at der ikke er styr på it-sikkerheden. 
Et cloudbaseret kontaktcenter sikrer, at systemet 
hele tiden kører stabilt – også i spidsbelastnings- 
perioder, så det beskytter din forretning og dine 
kunder mod de afbrydelser, som kan opstå, hvis der 
sker ulovlig indtrængen i systemet. 

6. Fokus på kunderne - ikke teknologien 
Med et cloudbaseret kontaktcenter frigiver du tid 
hos dine medarbejdere, som slipper for at navigere 
rundt i forskellige komplekse programmer, streams, 
softwareapplikationer og kommunikationskanaler.

Derudover får de et værktøj, der gør det lettere for 
dem at håndtere forskellige typer samtaler samti-
digt. På den måde kan medarbejderne bruge langt 
mere af deres energi på at servicere kunderne og 
fokusere på at imødekomme deres behov. 

7. Mere effektiv drift 
Konkurrencen i dag er hård for de fleste virksomhed-
er, så man må arbejder smartere, hurtigere og mere 
effektivt for at få succes. 

Et cloudbaseret kontaktcenter kan hjælpe dig med 
at bygge bro mellem dine kontaktcentermedarbej-
dere, så de kan samarbejde let og ubesværet med 
hinanden på tværs af teams og virksomhedens 
andre afdelinger og lokationer. 

Når kommunikationen samles, de forskellige kanaler 
forbindes og en lang række tidskrævende manuelle 
processer automatiseres, bliver planlægningen 
af arbejdsopgaver og serviceydelser på tværs af 
kanaler langt nemmere. Produktiviteten stiger og 
det bliver lettere for medarbejderne at leve op til den 
gældende service-level agrement (SLA) inden for 
den budgetramme, de har til rådighed.

Genesys Cloud ™ er en alt-i-en kontaktcenterløsning, som 
giver alle typer virksomheder mulighed for at levere den  
ultimative kundeoplevelse, og opbygge stærke langsigt-
ede tillids- og loyalitetsbånd med deres kunder. 

Genesys Cloud ™ er en fleksibel og skalerbar cloudbaseret 
platform, som, bl.a. ved hjælp af banebrydende AI-teknolo-
gi, forbinder alle kundeinteraktioner på tværs af kanaler, 
marketing, salg og service på en personificeret måde, der 
skaber bedre kunde- og medarbejderoplevelser. 

Genesys er førende, når det gælder løsninger inden for 
Experience as a Service. Hvert år står Genesys bag mere 
end 70 milliarder af de unikke kundeoplevelser, som virk-
somheder og organisationer lever til deres kunder hver dag 
i over 100 lande.

Derfor skal du vælge Genesys CloudTM
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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 

8. Datadrevet indsigt 
Med et cloudbaseret kontaktcenter får du adgang 
til alle de data og statistikker, du har brug for, i realtid. 
Det betyder, at kontaktcenteragenterne med det 
samme får de informationer og oplysninger, som er 
nødvendige for at de kan handle og træffe de rigtige 
beslutninger til gavn for kunderne. 

De interaktive dashboards giver medarbejderne 
overblik over det samlede antal kundeinterak-
tioner på tværs af kanaler – og alle oplysninger er 
tilgængelige når som helst tid - hvor som helst. 

9. Kortere responstid
I vores hyper-konkurrenceprægede verden betyder 
responstiden alt. Dine kunder forventer, at de kan 
blive betjent omgående, når de henvender sig til 
servicecenteret, og de kræver, at du handler hurtigt, 
når du skal løse deres problemer eller opfylde deres 
behov. Lange ventetider bliver straffet og forsinkels-
er kan være dyre for din forretning. 

For at kunne levere god, hurtig og effektiv kunde-
service, har dine kontaktcenteragenter brug for et 
overblik over hele kunderejsen. Det overblik skabes 
nemt gennem det enkle og brugervenlige interface i 
et cloudbaserede kontaktcenter. 

10. Sammenhængende kundeoplevelse
Med et cloudbaseret kontaktcenter fjerner du de 
siloer, der gør samarbejdet besværligt – både for 
dine kontaktcenteragenter og dine kunder. 

Medarbejderne får et værktøj, der giver dem alle 
de informationer, de har brug for, for at kunne levere 
den gode service, dine kunder fortjener. Og kun-
derne slipper af med en masse frustrationer, fordi 
de ikke behøver at indtaste de samme oplysninger 
gentagne gange, hver gang de skifter mellem for-
skellige platforme eller kanaler. På den måde får de 
en langt mere sammenhængende kundeoplevelse 
og det giver gladere og mere tilfredse kunder.

 

Læg fundamentet til virksomhedens fremtidige success 
Hvis du vil have mere værdi ud af dit call-center, så er det måske tid til at udforske nye muligheder. 

Uanset hvilken cloudbaseret kontaktcenterløsning, du vælger, skal du sørge for, at den opfylder din 
virksomheds behov i dag - og kan styrke din forretnings vækst i fremtiden. Hvis din virksomhed kan 
levere en konsistent, problemfri og personlig kundeoplevelse, som slår konkurrenternes, så har du 
lagt fundamentet for din virksomheds fortsatte succes og udvikling.


