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Telia CallGuide

Telia CallGuide er udviklet i Norden til nordiske 
kunder. Derfor får du en løsning, der passer til den 
måde, vi driver forretning og betjener vores kunder 
på i Danmark.

Med CallGuide kan du kommunikere med kunderne 
på den kanal, som de foretrækker. Når det er let at 
komme i forbindelse med din virksomhed, får du 
tilfredse kunder. Det øger muligheden for mersalg 
eller forbedret kundeservice. Samtidig bliver din 
kundeservicefunktion mere effektiv, så du kan 
udnytte ressourcerne bedre.

Passer ind overalt

Telia CallGuide kan integreres med jeres eksisterende 
omstillingsanlæg, uanset om I har et traditionelt anlæg 
eller bruger en cloud-løsning. I kan kombinere flere 
omstillingsanlæg i samme løsning.

Det skyldes, at CallGuide arbejder med virtuelle 
køer. I kan også oprette en fælles kø for flere 
omstillingsanlæg, uanset om de er spredt geografisk 
eller kommer fra forskellige leverandører. Det giver 
bedre udnyttelse af agenterne i kontaktcentret.

Telia CallGuide gør det nemt at prioritere ressourcerne i jeres kontaktcenter i forhold til 
belastningen. I kan holde kontakten med kunderne via telefon, sms, e-mail, fax, video, 
web, chat og sociale medier. Det hele sker gennem én brugervenlig, integreret løsning, 
der giver jer et smidigt og effektivt kontaktcenter – med endnu bedre kundeservice.

I skyen eller lokalt

I kan sammensætte jeres løsning ud fra en række komponenter:

• Cloud-løsning eller et system installeret hos jer.

• Et antal mediekanaler, der dækker alt fra telefoni til sociale medier på nettet.

• Integration med jeres supportsystem og andre it-systemer.

Mindre ventetid. 
Høj tilgængelighed. 
Bedre kundeservice. 
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Altid tilgængelig

Kontaktcenteret er kundernes vigtigste indgang til din virksomhed. Telia garanterer en tilgængelighed på over 
99,9 procent.

Mobil og fleksibel arbejdsplads

I Telia CallGuide er agenten ikke bundet til en fast arbejdsplads. Når arbejdsdagen begynder, vælger man, 
hvorfra og hvordan arbejdet skal foregå: Fra hjemmet, mobiltelefonen eller ved en valgfri telefon på kontoret. 
Det er altid let at få fat i kollegerne, fordi CallGuide holder styr på, hvor de befinder sig.

Et bredt udvalg af funktioner

Telia CallGuide giver dig en værktøjskasse med masser af funktioner til at skabe bedre kundeservice. Her er 
nogle af de vigtigste:

Al kontakt i samme applikation
Enhver agent kan behandle al kommunikation med en kunde eller borger i samme applikation, uanset om 
henvendelsen sker via telefon, chat, e-mail, sociale medier, fax, kalenderaftaler eller callback. Når alt er 
samlet i én applikation, bliver agenten mere effektiv.

Understøtter unified communications
Med Telia CallGuide er der kun én vej ind i din organisation uanset kommunikationsformen. Du 
kan effektivisere kontakt centret ved at give kunden nem adgang til hele organisationen via unified 
 communication. CallGuide viser direkte, om kollegerne er til rådighed, og du kan let  samarbejde med 
dem via telefon, chat eller e-mail.

Integration med andre systemer
Information fra jeres øvrige it-systemer kan automatisk vises på agentens skærm, så agenten kan 
hjælpe kunden hurtigt og effektivt. Når kunden sendes videre til en anden medarbejder, følger kunde-
informationen automatisk med på alle kanaler – uanset om der sker via telefon, chat, e-mail eller andet.

Chat er indbygget
Kunder kan inviteres til at chatte med kundemedarbejdere via Telia CallGuide chat på websiden. Det er let 
at lægge chatfunktionen ind på jeres website, så den passer ind i jeres design. Agenterne kan både chatte 
internt i kontaktcenteret og med hele organisationen via unified communications.

Co-browsing og proaktivt web
Kunder afbryder ofte indkøb i en webshop, hvis de ikke kan finde svar på deres spørgsmål. Med Telia 
CallGuide Proactive Web bliver I automatisk adviseret, når en kunde klikker sig rundt uden øjensynligt at 
kunne finde det rigtige svar. Så kan I tilbyde kunden at blive ringet op eller chatte. Kunden kan også få vist 
en formular til at bestille informationsmateriale eller oprette en sag i CRM-systemet.

Med CallGuide Co-browsing ser agenten og kunden den samme webside. Agenten kan se kundens 
musemarkør, og hvad kunden indtaster, men ikke personfølsomme oplysninger. Dermed kan agenten 
hjælpe kunden med at udfylde formularer korrekt eller komme ind på de rette sider.
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E-mail med intelligens
Telia CallGuide e-mail har en række nyttige funktioner til behandling af e-mail. Den foretager intelligent 
tekstanalyse og kan danne automatiske svar. Der er også indbygget stavekontrol og andet, der hører med 
til en professionel kundeservice.

Callback giver tilfredse kunder
Med callback kan kunden blive ringet op, når en agent bliver ledig, uden at kunden mister sin plads i 
køen. Kunden kan bestille callback i telefonkøen fra web eller med en sms. I Telia CallGuide er det enkelt 
at indføre en callback-strategi, der giver din virksomhed den rette afvejning mellem kundetilfredshed og 
effektivitet.

Kampagner og telemarketing
Telia CallGuide gør det let at planlægge og gennemføre telemarketingkampagner. Det er f.eks. muligt at 
planlægge opkald til bestemte målgrupper på bestemte tidspunkter, der passer til målgruppen. Smart 
automatisk opringning lader agenterne håndtere langt flere samtaler end ved manuelle opkald. 
Agenterne har selvfølgelig information til rådighed om tidligere kontakt med kunden, så de kan føre en 
professionel dialog.

Sociale medier – din kundeservice på web
I Telia CallGuide kan agenten behandle sociale medier som Facebook og Twitter lige så effektivt som 
andre kommunikationskanaler. I kan opfange, hvad brugerne skriver om jer og reagere på det direkte i 
CallGuide.
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Optag samtaler
I kan optage samtaler for senere at kunne dokumentere aftaler og rådgivning eller for at spore 
telefontrusler. Brug optagelser og medlytning til at træne og effektivisere dine medarbejdere i 
kontaktcentret. I kan f.eks. søge på samtaler over en vis længde og analysere, hvorfor nogle samtaler 
tager længere tid end andre.

Dynamisk arbejdsform med ventelister
Kontaktcentre har forskellige arbejdsformer. Derfor understøtter Telia CallGuide både køer og ventelister. 
Køer fordeler automatisk opkald til ledige agenter med de rette kompetencer. Med ventelisten kan en 
agent med de korrekte kompetencer vælge mellem en liste af henvendelser, der skal behandles.

Routing af kundekontakter
Med intelligent kompetencebaseret routing dirigerer Telia CallGuide automatisk kunden til den rette 
agent. Kundens valg styrer henvendelsen hen til den rette kø eller venteliste. Det er let og hurtigt at ændre 
routingen med den grafiske brugergrænseflade. 

Mobilitet og apps
Apps og smartphones er i dag en vigtig indgang til kundeservice for dine kunder. Det kan være via 
callback, chat og selvbetjening. Med en grafisk brugergrænseflade kan agenter også behandle 
henvendelser, når de er på farten. Og administratorer kan til enhver tid følge situationen i kontaktcentret 
uden selv at være til stede.

Talegenkendelse fører til service eller selvbetjening
Med intelligent talegenkendelse siger kunden selv, hvad vedkommende har brug for. Telia CallGuide 
genkender ord og router kunden videre til den rette kø, venteliste eller selvbetjeningsløsning. Det giver 
mulighed for en mere detaljeret og automatisk fordeling af henvendelser.

Undersøg kundetilfredsheden
Telia CallGuide lader dig automatisk undersøge, hvor tilfredse kunderne er med din kundeservice. Direkte 
efter et opkald, en e-mail eller en chat kan kunden blive stillet nogle spørgsmål om oplevelsen. Det er let at 
udforme og analysere undersøgelser på web og telefon.

Receptionisten i kontaktcentret
Jeres receptionist kan enten samarbejde med kontaktcentret eller indgå i det. Da Telia CallGuide 
indeholder alle de funktioner, receptionisten har brug for, kan administratoren af kontaktcentret med få 
klik gøre en eller flere medarbejdere til receptionister. CallGuide kan integreres med kalendersystemer 
og unified communication og dermed give receptionisten information om, hvorvidt medarbejderne står til 
rådighed.
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Enkel og stærk administration og opfølgning 

Du administrerer hele løsningen i Telia CallGuide med en enkelt applikation. Det er let at ændre routing, oprette 
køer og ventelister, fastlægge profiler for agenter og receptionister, indstille åbningstider og konfigurere 
sociale medier og chat. Administrationsopgaverne kan også uddelegeres til flere administratorer, som hver får 
ansvaret for et afgrænset administrationsområde. Det gør det let at samarbejde på tværs af organisationer. 
Konfigurationsændringer slår automatisk igennem på f.eks. web, mobile apps og telefonsvarerbeskeder.

En løsning
Flere enheder kan dele en Telia CallGuide-løsning takket være funktionerne organisationsområde og delområde. 
Et organisationsområde med tilhørende delområder fungerer selvstændigt med sin egen konfiguration, 
statistik og realtidsovervågning og indgår samtidig i en fælles løsning. Henvendelser kan routes på tværs af 
organisationsområder.

Disse funktioner gør det lettere at bevare overblikket og administrere løsningen. Man kan følge op på enkelte 
enheder, som var de helt selvstændige virksomheder.

Grafisk overvågning i realtid
Telia CallGuide giver kundeservicelederen adgang til aktuel og korrekt information. Systemet viser grafik over 
kølængder, antal besvarede henvendelser, gennemsnitlig ventetid, antal aktive agenter, serviceniveau, trends, 
agenternes status og andre nøgletal. Grafikken kan vises på storskærm, i webbrowseren eller på mobilen.

Statistik giver overblik og detaljer
Statistikfunktionen i Telia CallGuide giver både adgang til det store overblik og mulighed for at bore ned i de 
enkelte detaljer. Løsningen indeholder en stor mængde standardrapporter fra vugge til grav med statistik om 
f.eks. agenter, henvendelser og kampagner. Det er let at oprette egne rapporter, når man har brug for det. 
Baseret på rapporterne kan lederen af kundeservice planlægge arbejdet og udvikle sine medarbejdere. Man  
kan få statistik for alle typer kommunikationskanaler såsom sociale medier, telefon, chat, e-mail og callback.

Telia CallGuide findes i fire pakker:

• Telia CallGuide VCC

• Telia CallGuide Express

• Telia CallGuide Express+

• Telia CallGuide Enterprise
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Telia – en partner på lang sigt 

Telia er Nordens førende leverandør af kontaktcenterløsninger. Vores tekniske viden kombineret med erfaringer 
fra kunder i alle brancher gør os i stand til at tilbyde løsninger baseret på best practice inden for mange 
forskellige områder. Et kontaktcenter i verdensklasse kræver en moderne løsning med høj tilgængelighed, der 
kan videreudvikles og tilpasses til at møde virksomhedens og omverdenens behov – i dag og i fremtiden. Alt det 
kan Telia hjælpe jer med. Vi tilbyder markedets bedste redskab til et resultatfremmende kontaktcenter – både 
online og offline. I kan føle jer trygge hos os, hvad enten I vælger jeres eget system eller en cloud-tjeneste i vores 
sikrede infrastruktur.

Fordele ved Telia CallGuide

• Uafhængig af platform.

• Fleksibel integration.

• Kan tilrettes med et minimum af it-ressourcer.

• Optimerer virksomhedens eksisterende omstillingsanlæg med 
 multichannel.

• 99.2% af projekter blev implementeret til tiden i 2013.

• Har Nordens største projektteam på over 200 mand.

• Er udviklet igennem 20 år sammen med kunderne og ud fra best practice 
 i det nordiske marked.
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