VARFÖR SKA NI VÄLJA
TELIA SVARSSERVICE?
Telia Svarsservice tar hand om ditt företags inkommande samtal när det behövs. Upplägg och
vilken typ av samtal som besvaras är helt upp till dig. Vi samarbetar med en av marknadens
största aktörer inom Svarsservice.
Vi har frågat våra kunder vad de tycker om Telia Svarsservice, vilka fördelar det finns med det
och vad man vinner på i längden när man väljer oss.

Sara Åström

“MED TELIA SVARSSERVICE FÅR
VI TID TILL DET VI EGENTLIGEN
SKA GÖRA.”
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med
verksamhet inom energi, industri och infrastruktur
med över 10 000 medarbetare. De skapar hållbara
lösningar för kommande generationer genom att
förena människor och teknik. Basen är i Europa
med kunder över hela världen.
– Med Telia Svarsservice får vi någon som
helhjärtat besvarar våra samtal, berättar Sara
Åström, Telefonist och tf Telefoniansvarig på ÅF.
Att företaget svarar i telefon är något kunden
förväntar sig. Med Telia Svarsservice har ÅF
möjlighet att vara mer tillgängliga.
– Det första intrycket kunden får av oss är oftast
när de ringer växeln. Därför tycker vi det är extra
viktigt att växeln är så komplett som möjligt och
att kunden får den bästa servicen, fortsätter

Sara. Med Telia Svarsservice får telefoniteamet
även tid att jobba mer strategiskt och fokusera
på uppgifter som tidigare inte har hunnits med.
Därmed minskar ärendehanteringstiderna. Telia
Svarsservice tillhandahåller även statistik vilket
skapar delaktighet hos företaget, även när de inte
svarar själva längre.
– Jag är förvånad över hur bra det gick att komma
igång med Telia Svarsservice. Telefonisterna är
professionella och duktiga på det de gör. Jag kan
verkligen rekommendera de som inte riktigt har
tiden att lägga 100% på sin växel, att nyttja Telia
Svarsservice, säger Sara.
I samband med att ÅF uppgraderade sin telefonilösning valde de att köpa Svarsservice som tjänst.
Telefonväxeln är öppen varje vardag året om.

Telia Svarsservice är integrerad med Telia Touchpoint Plus. Med linje- och
närvarostatus på användarnivå har extern telefonist samma möjligheter som
om det vore internt. Det gör att felkopplingarna minimeras samtidigt som
kunden får en optimal upplevelse.
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Läs mer om Telia Svarsservice på telia.se

Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade
länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och
samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge
människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi
bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se

