
ICA Banken startades 2001 och 
är en viktig del i ICA Gruppen. ICA 
Banken har i dag närmare 300 
anställda och 600 000 kunder an-
vänder deras banktjänster regel-
bundet. Dessutom har ytterligare 
3 miljoner människor ett vanligt 
ICA-kort och är därmed en del av 
ICA Bankens kunddatabas. En av 
sakerna som skiljer ICA Banken 
mot storbankerna är att ICA Ban-
ken istället för att ha kontor har 
valt att vara en distansbank med 
ICA-butiker som ombud.

Långvarigt samarbete
Huvuddelen av verksamheten är 
stationerad i Borås, dit 5 miljoner 
kundkontakter inkommer varje 
år. För att kunna leverera bästa 
möjliga service till kunderna är det 
viktigt för ICA Banken att ha en 
pålitlig leverantör av telefonitjäns-
ter. Lösningen stavas Telia.

– Vi är mycket glada över vårt 
samarbete med Telia, som vi har 
arbetat med under många år. De 
tog över som supportleveran-
tör för vår kontaktcenterlösning 
2002. Det var första gången de 
tog över supporten för en anlägg-
ning som man själva inte installe-
rat, och det bestående intrycket 

sedan dess har varit att Telia verk-
ligen vill förstå kunden och dess 
behov, säger Georg Guldstrand, 
gruppchef på ICA Banken.

Han fortsätter:
– Jag gillar att Telia aldrig lovar 

mer än man kan hålla. De har varit 
felfria i alla år och vi uppskattar 
särskilt att de är en proaktiv part-
ner. När Telia ser konstigheter el-
ler förbättringsmöjligheter så låter 

de oss ta del av detta. Telias vilja 
att hjälpa underlättar vår vardag 
och bidrar till stabil drift.

Heltäckande lösning
ICA Bankens kontaktcenterlös-
ning är baserad på plattformen 
Genesys, med stöd för inkom-
mande- och kampanjtelefoni, 
callback samt bemannings- och 
realtidsfunktioner. I lösningen  
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”Telias vilja att hjälpa underlättar vår vardag 
och bidrar till stabil drift.”
Georg Guldstrand, gruppchef på ICA Banken

Som en av Sveriges största nischbanker och dessutom helt förlagd till  
telefoni- och internettjänster, är ICA Banken direkt beroende av ett  
pålitligt kundtjänstsystem. Tack vare en långvarig relation med Telia och 
en integrerad kontaktcenterlösning från Genesys får ICA Banken hög 
driftsäkerhet och effektivitet i organisationen.



ingår även självbetjäningsfunktio-
ner samt samtalsinspelning.

– Vårt val av lösning ger oss ett 
heltäckande system som lever 
upp till de höga kraven som vi 
måste ställa, säger Georg Guld-
strand, och fortsätter: 

– Vi är direkt beroende av att 
våra system fungerar och vår mål-
sättning är att 80 procent av alla 
som ringer till oss ska få svar inom 
120 sekunder. 

Med hjälp av Genesys statistik- 
verktyg kan ICA Banken också 
mäta effektiviteten i kundhante-
ringen i realtid. Genom att mäta 
antal samtal, tid på samtalen med 
mera sker planeringen som gör 
att arbetet sker så effektivt som 
möjligt. 

– Under en dag är det många 
beslut som trafikledningen ska 
fatta och dessa blir alltid bäst när 
man utgår från realtidsstatistik. 
Genesys ger oss bra beslutsun-
derlag i den dagliga operativa led-
ningen, säger Georg Guldstrand. 

Optimerad planering
Sedan 2011 använder sig ICA 
Banken också av Genesys inte-
grerade bemanningsmodul Work-
force Management (WFM). WFM 
analyserar hur telefontrafiken har 
sett ut under föregående timmar, 
dagar, veckor och år – och skapar 
utifrån detta ett förslag på hur 
schemaläggningen av medarbe-
tarna bör se ut. 

– Vårt arbete har effektiviserats 
mycket sedan vi började använda 
WFM. Från WFM får vi ett jättebra 
underlag som vi sedan kombinerar 
med kampanjinformation från 
marknadsavdelningen, och när vi 
slår samman dessa två underlag 
har vi en färdig plan för hur be-
manningen ska se ut, säger Georg 
Guldstrand, och fortsätter:

– Dessutom finns det smarta 
funktioner i systemet, där med-
arbetarna själva kan lägga in 
önskemål om hur deras schema 
ska se ut. Om detta godkänns av 
trafikledningen tar programmet 

fram hur schemat ska göras om 
för att passa medarbetarens 
behov. Detta är något som sparar 
både tid och pengar.

Med Telia in i framtiden
Under hösten 2014 växer telefoni-
verksamheten i Borås ytterligare. 
I samband med ICA:s satsning på 
näthandel påbörjar ICA Sverige 
flytten av sina kundtjänstfunk-
tioner till Borås, vilket leder till 
många nya utmaningar. Men med 
Telia som partner har ICA Banken 
en trygg resa in i framtiden.

– Stabil drift är ett nyckelord 
för oss. Vi har sådana volymer att 
minsta fel får stor påverkan både 
för kunder samt våra ICA-hand-
lare. Men med Genesys har vi en 
stabil kontaktcenterlösning som 
vi känner oss trygga med. Det är 
också tryggt att veta att Telia alltid 
ser till att göra de förbättringar 
som behövs, säger Georg Guld-
strand.

ICA Banken 
Tr

yc
ks

ak
sn

um
m

er
 T

SP
-4

03
4_

14
08

Vill du veta mer? Ring din kundansvariga säljare eller vår kundtjänst, tel. 90 400.
Du kan också besöka www.telia.se

Telia – en långsiktig partner
Telia är Nordens ledande leverantör inom kontaktcenter. 
Den erfarenhet vi har av tekniska lösningar förenat med 
verksamhetskunnande från olika branscher, gör att vi kan 
erbjuda våra kunder en kontaktcenterlösning baserat på 
”best practice” inom en mängd olika områden. För att ska-
pa ett kontaktcenter i världsklass krävs en modern lösning 
med hög tillgänglighet, som kan vidareutvecklas och an-
passas för att möta verksamhetens och omvärldens behov 
– idag och i framtiden. Allt det här kan vi på Telia hjälpa er 
med. Vi erbjuder marknadens bästa redskap för ett resul-
tatfrämjande kontaktcenter - både online och offline. Ni 
kan känna er trygg med oss, oavsett om ni väljer ett eget 
system, eller en tjänst i våra säkra datahallar.

Telia – guldcertifierad  
Genesyspartner
Telia är sedan många år guldcertifie-
rad partner till Genesys, en globalt 
ledande produktleverantör inom 
kontaktcenter. Bland kraven för att 
få bli guldpartner ingår att man som 
systemintegratör ska ha dokumente-
rat nöjda kunder, certifierad personal, 
hög servicenivå, kvalificerad tek-
niksupport och en komplett labbmil-
jö. Telia ingår i en exklusiv skara då 
endast ett fåtal leverantörer i världen 
har uppnått denna status.


