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Komplett tjänst för 
effektivare telefon-
baserad kundvård
Bättre kundservice är en framgångsrik 
väg till ökad konkurrenskraft. Ett kontakt-
center hjälper dig att vårda kunderna 
på ett sätt som ökar både intäkter och 
köptrohet. 

Vill du komma igång snabbt och enkelt 
väljer du tjänsten Telia CallGuide Express.

Undvik teknikträsket
Med tjänsten Telia CallGuide Express får du tillgång 
till färdiga kontaktcenterfunktioner som vi producerar 
i vårt nät. Det betyder att du slipper en rad åtaganden, 
exempelvis att välja teknisk lösning, handla upp hård- 
vara och mjukvara samt administrera och finansiera 
drift, service och support.

Dessutom behöver du inte binda kapital i teknisk 
utrustning. Det gynnar balansräkningen och ger dig 
svängrum för andra investeringar.

Öppen famn för telefonkunderna
Den som ringer din kundtjänst möts först av ett väl-
komstmeddelande som ni själva spelar in. Du kan 
också aktivera en informationstjänst, där ni exem-
pelvis kan lägga in ett tillfälligt meddelande om 
öppettider inför en storhelg.

Därefter kommer kunden till menyfunktionen i Telia 
CallGuide Express. Talsvarsmenyn har plats för 
upp till fem olika val, som kunden aktiverar genom 
knapptryckning på sin telefon. Om du så önskar 
kan du därefter lägga in en identifiering av kunden, 
exempelvis via kundnummer.

Rätt samtal till rätt handläggare
Menyfunktionen innebär att du kan fördela samtalen 
baserat på en matchning av kundens ärende mot 
agenternas kompetensprofil. Varje kund hamnar
alltså automatiskt hos den agent som har bäst för
utsättningar att ge förstklassig service i det aktuella

ärendet.Tack vare detta minskar handläggningsti-
den. Därmed kan kundtjänsten processa fler samtal 
per tidsenhet, vilket i sin tur kan öka affärsvolymen. 
Dessutom blir det ett minimum av vidarekopplingar, 
något som brukar uppskattas varmt av kunderna.

Du kan även koppla ett av menyvalen till ett externt 
telefonnummer. Det betyder att du bland annat kan 
dra nytta av expertkunnandet hos en partner för att 
vårda dina egna kunder.

Enkelt verktyg för snabbt agentarbete
I Telia CallGuide Express är agenten inte bunden till 
en fast arbetsplats. I stället väljer man varifrån och 
hur man vill arbeta – från en valfri telefon på konto-
ret, via mobiltelefonen eller från hemarbetsplatsen.

Den effektivaste arbetsmiljön får agenten genom 
att köra programmet CallGuide Agent på någon av 
företagets nätverksanslutna Windows-datorer. Via 
ett tydligt gränssnitt kan agenten snabbt och enkelt 
utföra olika åtgärder, exempelvis
•  överblicka kösituationen
•  plocka samtal
•  växla mellan samtalshantering och backoffice- 
 sysslor
•  ange sin status (i samtal, callback, pauskopplad,  
 hänvisad, ledig)

Möjligheten att logga in sig i kontaktcentret från 
mobiltelefonen innebär att du kan engagera nyckel-
medarbetare i kundvården oavsett var de råkar be-
finna sig. Exempelvis kan en erfaren servicetekniker 
besvara kniviga kundsamtal när han är ute i fält.

Kraftfull köhantering förbättrar servicen
Är någon av agenterna ledig kopplas samtalet fram 
omedelbart. Annars placeras det i en kö som är knuten 
till det aktuella menyvalet. Kunden får naturligtvis ett 
automatiskt meddelande om köplats. Grundinställ-
ningen för köhantering är att samtal styrs ut till lediga 
agenter i turordning, baserat på ärendetyp och 
agenternas kompetens.



Produktblad 2/ 2

Redskap för optimering
Telia CallGuide Express omfattar även en program-
svit med vars hjälp kundtjänstledaren gradvis kan öka 
nyttoeffekterna av lösningen. Där finns verktyg för att 
övervaka kontaktcentret i realtid och för att optimera 
de tekniska funktionerna.

Dessutom ingår en kraftfull statistikmodul. Genom 
att analysera insamlade data får företaget en mycket 
bra bild av den service som kundtjänsten ger till 
omvärlden. Med denna analys som grund kan man 
trimma både agenternas arbetssätt och organisa-
tionens processer.

Utbildning säkrar kort startsträcka
För att er kundtjänst ska bli produktiv så snabbt som 
möjligt erbjuder vi en grundutbildning inför driftstar-
ten. Där går vi igenom Telia CallGuide Express och 
visar praktiskt hur ni kan jobba i de olika applika-
tionerna. Vi beskriver också statistikfunktionen
och de rutiner som gäller om ni vill beställa tillvals-
funktioner, få support osv.

Efter att ni använt lösningen en tid gör vi en upp-
följning. Detta ger er en utmärkt möjlighet att ställa 
frågor kring olika funktioner och att fördjupa era 
kunskaper, så att ni kan anpassa och förfina kund-
mottagandet ytterligare.

Normalt sker utbildningen på distans med hjälp av 
mötestjänsten Telia TeleMöte Webb. Om du föredrar 
en mer traditionell undervisningsform kan vi natur-
ligtvis erbjuda instruktörer som genomför de olika 
momenten i era egna lokaler.

Väntelistor
Som alternativ till den turordningsbaserade fördel-
ningen av samtal kan du välja att hantera kön med 
väntelistor. Det innebär att agenten ser en lista över 
köplacerade samtal och själv väljer vilken kontakt 
som ska besvaras

Eskalering till gemensam kö
För att undvika bortglömda samtal bör du kombinera 
väntelistor med eskalering till gemensam kö. Till den 
kön flyttas samtal när de stått i den ursprungliga kön 
en viss tid som du själv ställer in. Dessa samtal kopp-
las automatiskt fram till en ledig agent.

Callback
Om du vill undvika alltför lång kö vid belastnings-
toppar använder du callback-funktionen. Du anger 
vid vilken kölängd du vill att funktionen ska aktiveras. 
En kund som hamnar på ett högre könummer får 
automatisk ett erbjudande om callback. Den som 
accepterar erbjudandet avslutar samtalet och blir 
därefter uppringd vid en senare tidpunkt.

Stöd till agenten med screen pop
Ofta är det möjligt att koppla ihop verksamhetssys-
tem i ditt företag med Telia CallGuide Express. Där-
med kan exempelvis en inringande kunds id-uppgift 
användas som sökbegrepp i kunddatabasen eller 
affärssystemet.

När agenten accepterar samtalet öppnas automa-
tiskt ett fönster med kundrelaterad information på 
bildskärmen. Tack vare detta är agenten redo att ge 
perfekt kundservice från första sekunden.
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Vill du veta mer om Telia CallGuide Express eller göra en beställning? 
Lämna dina uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare 
av sig inom kort.

Telia CallGuide Express

 

 Status visar om agenten är i 
samtal, callback, pauskopplad, 
hänvisad eller ledig.

 Överblick över de köer  
som agenten betjänar

 Snabba byten mellan 
kö och backoffice


