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Ökad insikt om kunderna
Tack vare Genesys öppna arkitektur kan du inte-
grera Genesys Suite med olika kundsystem för att få 
information om den kund som ringer. Olika nivåer av 
identifiering kan utföras såväl innan kunden kommer 
till en agent som under samtalets gång.

Genom att använda information från ert kundsystem 
kan ni också ge extra god service till de viktigaste 
kunderna. Deras samtal kan exempelvis styras helt 
automatiskt till särskilt utsedda agenter eller till 
 experter på kundens fackområde – experter som 
kan finnas var som helst inom företaget.

Gemensam kö för alla kontaktvägar 
Självklart kan du erbjuda kunderna andra kontakt-
vägar än bara traditionella telefonsamtal. E-post-
funktionen i Genesys ger dig möjlighet att fördela 
och besvara inkommande e-brev lika effektivt som 
telefonsamtal. Du kan också basera kunddialogen 
på sms, mms, fax, chatt eller videosamtal.

Det här betyder att fler kunder kommer att kunna 
använda sin favoritkanal när de vill kontakta ditt 
 företag. Detta bidrar till att stärka er serviceprofil  
och att generera en ökad affärsvolym.

Ett komplett erbjudande
Med hjälp av det stora antalet funktioner i Genesys 
Suite kan du skapa en helhetslösning anpassad 
efter företagets behov. Lösningen kan baseras på 
ip-växlar eller traditionella växlar, eller på en kombi-
nation av dessa.

Genesys uppbyggnad i moduler innebär att du 
enkelt kan tillföra nya funktioner i takt med att 
 affärerna och marknaden förändras. Du kan börja 
med inkommande telefoni för att sedan komplet-
tera med kampanjtelefoni och e-post när behovet 
uppstår. På samma sätt kan systemet enkelt skalas 

Kundrelationer och kundservice är 
viktiga konkurrensmedel. Med  Genesys 
Suite får ditt företag ett försprång. 
 Skapa ett kontaktcenter med multi-
kanalkö och hög driftsäkerhet, helt 
ip-baserat om du vill. Erbjud sedan 
dina kunder de tjänster de efterfrågar. 
Tack vare den flexibla arkitekturen är 
det enkelt att successivt komplettera 
kontakt-centret med de funktioner och 
den kapacitet du behöver.

Rätt förutsättningar för perfekt service
Genesys är internationellt marknadsledande inom 
kontakt center med ett komplett erbjudande. Gene-
sys Suite inne håller alla funktioner som krävs för att 
du ska kunna driva ett effektivt kontaktcenter.

Du kan skapa lösningar där man redan på förhand 
kan se vilken kund det är som ringer, vilka tidigare 
kontakter han haft med ditt företag och vilket ärende 
han nu har. Det aktuella köläget i kontaktcentret och 
servicenivån för olika ärenden kan dels  presenteras 
för kunden och dels ligga till grund för styrning 
av samtalet. Det finns också möjlighet att erbjuda 
 kunden callback eller självbetjäningstjänster.

Alla dessa funktioner syftar till att styra ärenden 
 enligt er kundservicestrategi och till rätt agent. 
 Kunden slipper då bli kopplad vidare och får dess-
utom bästa möjliga service, efter som agenten har 
fått en screen-pop med relevant information och 
är väl insatt i ärendet redan från start. Samtalen 
kan klaras av på kortare tid, samtidigt som kunden 
känner sig välkommen och förstådd. Detta innebär 
att han gärna kommer tillbaka en annan gång för att 
göra nya affärer.

Marknadsledande, 
framtidssäkert och 
skalbart kontaktcenter
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Vill du veta mer om Genesys Suite 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.  
Dessutom kan du besöka oss på www.telia.se/contactcenter.

Genesys

Bra att veta

Genesys Suite – en sammanfattning
Med Genesys Suite kan affärsverksamheten använda 
kontaktcentret som ett strategiskt verktyg för att 
realisera affärsplanen. Här registreras, bearbetas och 
dirigeras samtliga kundkontakter, vilket möjliggör en 
centraliserad administration och rapportering. Nedan 
följer några av de funktioner som finns i Genesys Suite: 
– Universal Queue (telefoni, e-post, fax, chatt etc. 

hanteras i samma kö)
– Avancerad interaktionsstyrning (skill-based routing, 

köbesked, statistikuppslag, db)
– Kampanjtelefoni (preview, progressive och 

 predictive mode, blending)
– Historisk statistik och realtidsinformation (standard-

verktyg samt möjlighet att skapa egna rapporter) 
– Bemanningsplanering (prognostisering, planering 

och scema läggning)
– Självbetjäning (integrerat talsvar för automatiska 

tjänster)
– Skärmbaserad kindkontakt (agenterna kan hantera 

alla typer av media i samma tunna applikation)
Genesys programpaket är oberoende av hårdvara 
och kan köras i både Unix- och Windows-miljö. Den 
kommunicerar med och binder samman en rad olika 
delsystem i kontaktcentret:
– Telefonihårdvara såsom traditionella växlar,  

ip-växlar och  talsvarssystem
– Telekomnät och -tjänster
– Självbetjäningslösningar
– Pc-applikationer för backoffice-rutiner och 

 ärendehantering
– Kunddatabaser
– E-post- och webbservrar för hantering av 

 kundkontakter

Kapacitet
– Antal agenter: från ca 20 till ca 20 000 
– Maxantal inkommande samtal: ca 1 miljon/timme
– Maxantal inkommande e-brev: ca 40 000/timme 

Om vår partner Genesys
Några företagsfakta:
– 3 300 kunder med totalt ca 1 300 000 agenter
– 1 400 anställda på 45 kontor runt hela världen, 

huvudkontor i Daly City (CA, USA)
– Försäljning i 80 länder
– Oberoende dotterbolag till Alcatel-Lucent
Genesys Suite används inom:
– tjugo av världens tjugofem största telekomföretag
– fyra av världens fem största banker
– fyra av världens femton största energibolag
– fyra av världens fem största försäkringsbolag
– sju av världens femton största sjukvårds-

organisationer

upp i kapacitet då verksamheten växer. Detta inne-
bär att investeringar kan göras stegvis i takt med att 
affärerna utvecklas.

Genesys kan levereras som kundplacerad utrustning 
och då sköter er egen it-avdelning driften. Alternativt 
kan utrust ningen placeras hos Telia, och i detta fall 
ansvarar vi för driften. 

Självbetjäning frigör resurser
En annan lönsam egenskap hos Genesys är funktio-
nerna för självbetjäning. Kunderna får chansen att 
sköta enkla rutinärenden på egen hand, 24 timmar 
per dygn. På så sätt frigör du resurser i kontakt-
centret, vilket betyder att  agenterna kan ge bättre 
service till kunder med mer  kompli cerade ärenden. 

Självklart finns det också kraftfulla rapport- och 
analys verktyg i Genesys. Tack vare dem kan du följa 
upp kundkontakterna för att hitta vägar till ökad 
effek tivitet i ditt kontaktcenter.

Ta vara på affärsmöjligheterna
Genesys är ett öppet programpaket utan geogra-
fiska begränsningar. Du kan enkelt integrera agenter 
på olika kontor och arbetsställen till ett väl samman-
hållet, virtuellt kontaktcenter. Det innebär att du kan 
ge alla kunder samma högklassiga service, oavsett 
var du vill att kunden ska bli betjänad.

En väsentlig fördel med Genesys är det omfattande 
stödet för integration. Förutom ett stort antal stan-
dardfunktioner erbjuder Genesys många gränssnitt 
som kan användas för att skräddarsy lösningar för 
specifika behov. Möjligheterna är närapå oändliga 
och med Genesys behöver du aldrig känna dig 
 begränsad. Några exempel:
• Skapa ett gemensamt arbetsfönster för agenter 

där både Genesys-funktioner och verksamhets-
system finns.

• Initiera aktiviteter i Genesys från externa system 
eller tvärtom.

• Sammanföra statistik från kontaktcentertrafiken 
med affärsstatistik.

Rätt använt kan Genesys faktiskt förändra ditt 
 företag på djupet. Du kan prognostisera kundbete-
enden, öka förståelsen för marknadens behov och 
utnyttja nya affärsmöjligheter snabbare än konkur-
renterna.


