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.

Claes Danhage

“DET BÄSTA MED TELIA SVARSSERVICE ÄR ENKELHETEN. NI
SVARAR HELA TIDEN.”
StrongPoint tillhandahåller tekniska lösningar
tillsammans med rådgivande expertis. De bygger
långsiktiga relationer och ger personlig service på
sina kunders villkor. StrongPoint har 540 anställda
och jobbar under tre segment - Retail Solutions,
Cash Security Solutions och Label Solutions.
En viktig förutsättning när man vill lägga ut sin
växel är att göra ett grundligt jobb med information
i sin växelkatalog. Bra information är A och O
och underlättar samarbetet mellan företaget och
telefonisten som bemöter kunden.
– Om jag ändrar något i vår katalog, så ser telefonisterna det direkt. Vår tillgänglighet har ökat i
och med att vi inte längre bara har en telefonist
utan flera, säger Claes Danhage, IT-chef.

Utöver månatlig uppföljning av svarsvolym och
och svarstider ger Telia Svarsservice löpande
förslag på förbättringar av tjänsten.
Telia Svarsservice förenklar det dagliga arbetet.
Man behöver inte tänka på bemanning, semester
eller sjukdom. Telia svarar hela tiden.
– Förutom enkelhet är det viktigaste för oss ett
snabbt svar och trevligt bemötande. Det får vi med
Telia Svarsservice, fortsätter Claes.
Tidigare hade StrongPoint en receptionist som
hanterade flera olika ärenden. I samband med att
de konsoliderade sin telefoni i en molntjänst valde
de att köpa Svarsservice som tjänst.

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

