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Mängder med användbara fakta
Genom att ställa samman svaren skapar vi en 
 översikt av varför kunderna kontaktar kundtjänsten. 
Vi får kundens eget perspektiv på vilka ärenden 
kundtjänsten hanterar – eller borde hantera.

Handen på hjärtat – har du en korrekt 
bild av er telefonbaserade  kundingång 
och hur väl den fungerar? Varför 
kontak  tar kunderna er? Vilka ärenden 
är vanligast? Och vilka är mest kost-
samma att hantera? Om ditt företag 
använder tjänsten Telia CallGuide VCC 
kan vi ge dig svar på frågor av det  
här slaget.

Lyssna på kunderna
Vår analys baseras på att vi låter ett antal av era 
kunder själva beskriva sina ärenden. Detta sker helt 
automatiskt med vår avancerade röststyrningsteknik 
som låter kunderna använda egna ord och uttryck, 
utan att behöva anpassa sig till ett begränsat ordför-
råd. Så här kan det låta:

Ett verktyg för effek-
tivare kundtjänst och 
bättre kundservice

Genom att länka kundens ärende med samtalsdata 
från Telia CallGuide svarar kundingångsanalysen på 
följande frågor:
• Vilka är kundernas vanligaste ärenden när de 

ringer till kundtjänsten?
• Vilka ärenden kostar mest att hantera, mätt i  

antal  agentminuter?
• Vilka ärenden flyttas runt mest i kundtjänsten,  

mätt i antal vidarekopplingar?
• För vilka ärenden har kunderna svårast att hitta 

lämpliga val i den befintliga kundingången?

Kundingångsanalysen ger också en sammanställ-
ning av alla de ärendekategorier som kommer till 
kundtjänsten. Normalt brukar det röra sig om  
50 –80 kategorier.

Upptäck nya möjligheter
En kundingångsanalys ger en tydlig bild av hur väl 
kundingången fungerar. Du får chansen att anpassa 
kundin gången både till kundernas verkliga behov 
och till er verk sam het. Arbetet att effektivisera kund-
tjänsten får där med ett tydligt fokus på kundnytta, 
eftersom ni utgår från de frågor som era kunder 
faktiskt ställer.

En effektiv kundtjänst innebär styrning till rätt hand-
läggare, kort handläggningstid och automatisering 
där det är lämpligt. Detta leder i sin tur till ökad 
kundnöjdhet och bättre lönsamhet.

Du får också en detaljerad bild över vad olika 
ärenden kostar att hantera, vilket gör det enkelt att 
motivera och prioritera investeringar i kundtjänsten. 
Det går även att använda analysen för att mäta och 
följa upp resultatet av gjorda investeringar.

Jag har en faktura 
och undrar när den 
ska vara betald?

Välkommen till ACME AB! 
Berätta vad du vill ha hjälp 
med så kopplar jag fram 
dig. Vad gäller ditt ärende?
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Vill du veta mer om CallGuide Kundingångsanalys 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.

CallGuide Kundingångsanalys

Så fungerar det
Att genomföra en kundingångsanalys tar drygt två 
månader. Första månaden får 3 000 kunder beskriva 
sitt ärende in till er kundtjänst. Dessa kunder styrs 
först till ett av Telias tal svar för inspelning. När de har 
beskrivit sitt ärende  kopplas de tillbaka till er egen 
kundingång. Samtalsdata för hela samtalet sparas 
och matchas sedan med det ärende kunden uppgav. 

All utrustning som behövs för CallGuide Kund-
ingångsanalys finns i Telias nät. Det krävs alltså 
ingen installation hos er. Insamlingen av data sker 
utan inblandning av era med arbetare i kundtjänsten, 
men vi rekommenderar att de blir informerade om 
att insamling pågår.

Tack vare automatiseringen är insamlingen en enkel 
och smidig process, som kan genomföras praktiskt 
taget utan att era medarbetare behöver delta. De 
kan alltså ägna sig med full kraft åt sina normala 
arbetsuppgifter.

Analys och klassificering av ärenden
Vi dokumenterar de inspelade samtalen i textform. 
Därefter börjar arbetet att fördela kundernas ären-
den på olika ärende kategorier. Vi analyserar vad 
varje kund säger och place rar sedan det aktuella 
ärendet i lämplig kategori, base rat på strukturen 
i er verksamhet. Kundrepliken ”Jag har en faktura 
och undrar när den ska vara betald” kan exempelvis 
hamna i kategorin Faktura-förfallodatum.

Arbetet med ärendeinventering sker i ett antal 
fysiska arbets möten tillsammans med ett par av era 
medarbetare med djup förståelse och erfarenhet 
från kundtjänsten. Ofta är det effektivt att låta en 
gruppledare eller mot svarande delta i den här fasen.

Slutrapport och workshop
Resultatet av kundingångsanalysen dokumenteras 
i en slut rapport som vi levererar till er efter avslutad 
analys. 

I samband med slutrapporten hålls en avslutande 
workshop, där vi går igenom rapporten tillsammans 
med några nyckel personer från ert företag och gör 
en första analys av resultatet. Typiska frågeställ-
ningar under workshopen kan vara:
• Finns det ärenden som kunderna ringer in om  

som ingen av era kompetenser kan matcha?
• Finns det oönskade samtal in till kundtjänsten?
• Vilka ärenden kostar mest att hantera, och vad  

kan man göra åt dessa?
• Finns det ärenden som kunderna lämpligen kan 

hantera på egen hand via självbetjäning?
• Förstår kunderna de val ni ger i den befintliga 

ingången?
• Kan vi ändra på något för att underlätta för  

kunderna? 

Workshopen ger ofta ett antal idéer att gå vidare 
med, både internt i ert företag och tillsammans  
med Telia.

Telias nät Inspelning via 
Telias talsvar

Inspelning
Ja, x %

Nej

Befintligt talsvar


