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Bättre ekonomi och kundservice
Telia Röststyrning Tala fritt ger dig möjlighet att öka 
produktiviteten, sänka kostnaderna och förbättra 
kundservicen. Här är några av faktorerna som bidrar 
till detta:

Färre omkopplingar
Eftersom fler kunder kommer till rätt handläggare 
 redan vid första försöket slipper du en rad tidsödan
de och besvärliga omkopplingar. Kunderna känner 
att de får bättre service, och handläggarna behöver 
inte spilla tid på att slussa kunder vidare.

Fler väljer självbetjäning
Om du erbjuder självbetjäningslösningar kommer 
kunderna att hitta dem snabbare och enklare. Där
med kommer allt fler att använda dem, vilket innebär 
att du avlastar handläggarna. De får ökade möjlig
heter att ägna sig åt mer kvalificerade ärenden.

Minskad belastning på kundtjänst
I menylösningar där man måste orientera sig via 
telefonens knappsats eller via styrt tal finns alltid en 
stor andel ”zero outs”, dvs. kunder som ger upp 
och i stället väljer att bli kopplade till kundtjänst. Telia 
Röststyrning Tala fritt minskar antalet zeroouts och 
ökar därmed chansen att kunden hittar rätt på egen 
hand.

Fyra servicenivåer
Skillnaden mellan olika talsvarssystem illustreras 
tydligt av följande exempel hur det låter i luren när 
kunden ringer:
• Knapptryckningar på tonvalstelefon (dtmf):
 ”Tryck 1 för Beställningar”
• Enkel röststyrning: ”Säg 1 för Beställningar”
• Styrt tal: ”Säg Beställningar”
• Fritt tal: ”Vad vill du ha hjälp med?”

Låt kunden beskriva sitt ärende fritt 
med egna ord. Tjänsten tolkar inne
börden och styr samtalet till rätt hand
läggare eller självbetjäningslösning. 
Kunden slipper krångliga röstmenyer 
och kan omedelbart börja sköta sitt 
ärende. Och ditt företag sparar pengar, 
eftersom ni undviker många dyrbara 
omkopplingar.

Fritt ur hjärtat
Telia Röststyrning Tala fritt innebär att kunden kan 
beskriva sitt ärende med egna ord, utan att behöva 
anpassa sig till ett begränsat ordförråd. Tjänsten 
förstår vad kunden vill, ställer eventuellt någon följd
fråga och styr sedan samtalet till rätt handläggare 
eller självbetjäningslösning.

Kunden behöver inte känna till ett dugg om var olika 
serviceresurser finns i er organisation. Den utmärkta 
servicen skapar nöjda kunder, vilket leder till bättre 
image och starkare varumärke för ditt företag.

Lika enkelt oavsett antalet val
Om du vill hantera ett stort antal val blir en traditio
nell meny snabbt ohanterlig, vare sig kunden ska 
navigera med knapptryckningar eller med styrt tal. 
Styrning med fritt tal löser problemet – där finns inte 
någon egentlig begränsning. Kunden slipper lyssna 
på mängder av oönskade val och kommer i stället 
snabbt fram till rätt funktion.

Det här betyder att Telia Röststyrning Tala fritt passar
extra bra i kundingångar med följande kännetecken:
• ett stort antal kunder ringer in
• kunderna har många olika ärenden
• ärendena ska fördelas på olika handläggare och 

självbetjäningslösningar.

Tjänsten som förstår 
kundens ärende och 
styr samtalet rätt

Telia Röststyrning Tala fritt
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Bra att veta

Så här skulle ett och samma ärende kunna se ut vid hantering med en knappvalslösning 
respektive vår lösning för fritt tal.
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Vill du veta mer om Telia Röststyrning Tala fritt eller göra en beställning? 
Lämna dina uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig 
inom kort. Du kan också ringa oss på tel. 90 400. Mer information hittar du på 
www.telia.se/contactcenter

Telia – rätt partner för bättre kundvård
Utan att skryta törs vi påstå att vi kan det här med 
kontaktcenter. Vi har bland annat installerat över  
30 000 handläggarplatser och levererat mer än  
1 000 talsvarslösningar. Nordens allra första lösning 
för samtalsstyrning med fritt tal utvecklades av oss.

Vi hjälper dig att skapa effektiva och lönsamma 
kundservicelösningar, baserade på telefoni och på 
internet. Vår verktygslåda innehåller marknadens 
bästa redskap för att integrera it och telefoni till en 
resultatfrämjande kundtjänst, där även självbetjä
ningstjänster ingår.

Knapptryckningar på tonvalstelefon
Systemet: ”Välkommen till oss.
Gäller ditt ärende produkt eller prisinformation, tryck 1,
gäller ditt ärende leveranser tryck 2,
gäller det reklamationer tryck 3.
Tryck 4 för att beställa blanketter,
tryck 5 för att ändra adressuppgifter,
tryck 6 för fakturaärenden eller
tryck 7 för support och felanmälan.
Vill du prata med vår kundservice tryck 0 eller dröj kvar”.

Kunden: ’2’

Systemet: ”Vill du få information om pågående leverans 
tryck 1,
vill du få information om våra leveranserbjudanden  
tryck 2,
vill du reklamera en gjord leverans tryck 3
eller vill du använda vår tjänst för att själv positionera 
leveransen tryck 4.
Vill du prata med vår leveransavdelning tryck 5 eller  
dröj kvar”.

Kunden: ’1’

Systemet: ”Ange aktuellt ordernummer, avsluta med 
fyrkant”.

Kunden: ’123456#’

Systemet: ”Ditt samtal placeras nu i kö för att kopplas 
till ledig handläggare”.

Telia Röststyrning Tala Fritt
Systemet: ”Välkommen till oss. Vad gäller ditt ärende?”

Kunden: ”Öuhm, jag vill veta vart min beställning 
tagit vägen”.

Systemet: ”OK, beställningsärenden. Säg vilket 
ordernummer det gäller.”

Kunden: ”Ett, två, tre …, hmm … fyra … fem och sex.”

Systemet: ”Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Stämmer det?”

Kunden: ”Ja.”

Systemet: ”Din beställning har kommit till din närbutik 
och kan hämtas ut under morgondagen.”

Telia Röststyrning Tala fritt


