Sådan fik Collectia overblik og
styr på deres kundedialog
- en assessment fra NetDesign gjorde forskellen
Hvad gør man, hvis man står med en kontaktcenterløsning, der driller, og man har brug for
at få et bedre indblik i, hvordan systemet virker, hvilke optimeringsmuligheder der er, samt
hvilke knapper, man skal dreje på for at få den optimale løsning, som gavner hele forretningen? Det fortæller Collectias Data Management Specialist Martin Thygesen om her.
IT- og inkassovirksomheden Collectias vigtigste kommunikationskanal er deres telefoni- og kontaktcenterløsning,
som skal fungere optimalt i forhold til kundernes ønsker
og behov. Collectia har mange forskellige kunder, som
har brug for hjælp til bl.a. fakturering, debitor- og inkassostyring. Herudover yder Collectia også kontaktcenterservice. Derfor er de afhængige af, at deres system,
både kan håndtere inbound og outbound opkald.

“

Det er et kerneområde for os, at vi både
ringer ud og modtager opkald. Vi har
forskellige kunder, og yder kundeservice,
derfor er det utrolig vigtigt med et stabilt
system, der både kan håndtere inbound
og outbound opkald, så vi undgår udfald.
Martin Thygesen, Data Management Specialist, Collectia

Udfordringer krævede handling
Collectias kontaktcenter havde nogle softwaremæssige problemer, som gav dem en række udfordringer, der
irriterede både medarbejdere og kunder.
Collectia havde igennem længere tid søgt svar på, hvad
der forårsagede problemerne - uden held. Derfor valgte
de til sidst at få lavet en assessment. Målet var at få sat
skub i at løse kerneproblemet, skabe overblik, samt få et
bedre indblik i, hvor virksomheden stod, og hvilke andre
områder, der evt. krævede opmærksomhed, for at Collectia kunne fortsætte udviklingen af deres forretning.

Martin Thygesen, Data Management Specialist, Collectia

“
Det upartiske aspekt i assessmenten,
har givet os en uvurderlig viden omkring
problemstillinger, som vedrører medarbejdernes daglidag, arbejdsprocesser
- og værktøjer. Alle udfordringerne er nu
kommet frem i lyset, og på den måde har
assessmentet også medvirket til at højne
medarbejdertilfredsheden.

Udfordringerne kom frem i lyset
Assessmenten viste, at Collectias kontaktcenteragenter oplevede en række udfordringer. Bl.a. besværlige
arbejdsdsgange foruden at der blev brugt meget tid på
at undskylde fejl over for kunderne, som var forårsaget af
softwareproblemer, fordi arbejdsværktøjet ikke virkede
optimalt.
- Det assessmenten satte fokus på var, at vi fik talt med
medarbejderne, og vi fik analyseret os frem til, at der var
nogle udfordringer i forhold til at værktøjet ikke hjalp dem
tilstrækkeligt i deres arbejde, og at vi skulle sætte ind på
det område. Samtidig fik vi som administration indblik
i, at der internt i organisationen var meget spildtid, som
skyldtes besværlige arbejdsgange – og det kunne vi se,
var et område, vi blev nødt til at optimere, forklarer Martin
Thygesen, Data Management Specialist, Collectia.

Assessmenten har været en øjenåbner
Assessmenten har været en øjenåbner for Collectia,
bl.a. fordi den har tilladt medarbejderne at fortælle om
de udfordringer, de oplevede i dagligdagen, i forhold til
arbejdssprocesser -og værktøjer m.m.
Samtidig har det fremmet medarbejdertilfredsheden,
at ledelsen har fået en bedre indsigt, og nu fokuserer på
at løse udfordringerne. Det sker bl.a. gennem tættere
dialog mellem afdelingslederen og NetDesigns Business
konsulenter, som har betydet, at Collectias agenter har
fået et langt bedre kendskab til kontaktcenterløsningen,
og nu forstår systemet bedre.

“

Martin Thygesen, Data Management Specialist, Collectia

Optimeringsmuligheder skabte ekstra fordele
Før Collectia fik lavet assessmenten, overvejede de
at udskifte deres kontaktcenterløsning med en anden
platform, men i sidste ende valgte de alligevel at beholde
deres nuværende løsning, fordi de gennem assessmenten fik anvist en lang række optimeringsmuligheder, som
gav dem en masse ekstra fordele.
- Assessmenten åbnede vores øjne for, at vi skulle blive
bedre til at hjælpe medarbejderne med at håndtere
de udfordringer, systemet nogle gange giver dem. Og
da vi nu en gang har valgt at blive på vores nuværende
løsning, er vi begyndt at uddanne medarbejderne bedre
i systemet og træne dem i at blive bedre til at håndtere
det, fortæller Martin Thygesen.

Assessmenten har skabt klarhed
Assessmenten har skabt klarhed for Collectia, som
også er blevet klogere på, hvad fremtiden vil bringe.
- Det assessmenten især har givet os er en ren linje i
forhold til, hvor vi står – og hvor vi skal hen bagefter, fordi

Jeg vil gerne anbefale andre virksomheder
at få lavet en assessment af NetDesign, fordi
det giver virksomheden et indblik i, hvor man
står, og hvor man kan bevæge sig hen.
Martin Thygesen, Data Management Specialist, Collectia

Collectia

Collectia håndterer sagstyper lige fra den
helt almindelige faktura, der skal til inkasso, til

vi har fået analyseret på, hvad systemet kan. Det ved vi
nu, plus at vi har fået vist, hvad vi vil kunne få, hvis vi vælger at lave et skift til en anden platform på et tidspunkt.
Så assessmenten har givet os en god balast i forhold
til vores overvejelser om at tage næste step, og det ser
jeg som ret uvurderligt, fortæller Martin Thygesen.

Bedre indsigt i forretningen styrker strategien
I følge Martin Thygesen har assessmenten givet Collectia et bedre grundlag at lægge en strategi ud fra.
- Med assessmenten har vi fået en indsigt i vores egen
forretning, som betyder rigtig meget for os. Det er jo en
analyse, som vi ikke selv ville kunne få tid til at lave, og vi
har jo heller ikke kendskabet til vores kontaktcenter i de
detaljer, som NetDesign har. Min oplevelse er, at NetDesigns Business konsulenter ved, hvad de skal spørge
ind til, for at få et retvisende billede af, hvad der fungerer
godt, og hvor det er, skoen trykker. Samtidig har de en
rigtig stor viden om, hvad der rører sig på markedet og
en lang række andre aspekter, som de kan drage med
ind i vurderingen - og det er meget inspirerende for os.
Og han fortsætter:
- Jeg vil gerne anbefale andre virksomheder at få lavet
en assessment af NetDesign, fordi det giver et godt indblik i, hvor man står, og hvor man kan bevæge sig hen.
Det er super vigtigt, at få sat ord på ens udfordringer og
få den nødvendige indsigt, viden og Customer Engagement ekspertise ind i ens forretning. Det gør, at man kan

rykkerskrivelser, fakturaskrivelser og almindelig kundeservice. Derudover kører Collectia
hele det retslige aspekt, i de tilfælde, hvor det
er nødvendigt.
Virksomheden har eksisteret i over 20 år og
har omkring 150 medarbejdere fordelt på
Danmark, Sverige og Tyskland. Virksomheden
ejes i dag af en tysk investeringsbank, som har
lagt en ambitiøs vækststrategi.

lægge en strategi, der bygger på et stærkt fundament,
som kan være med til at udvikle forretningen og gøre
den endnu bedre. NetDesigns business konsulenter laver en holistisk analyse, som viser, hvad det betyder for
hele forretningen, hvis man drejer på nogle forskellige
knapper. Samtidig kommer de med løsningsforslag til
forbedringer og optimeringer, så man kan nå i mål med
sin forretningsstrategi.

Collectias assessment bygger på en række samtaler med kontaktcenteragenter, samt interviews med
ledere og medarbejdere fra forskellige afdelinger.
Interviewene blev fortaget af NetDesigns Customer
Engagement og Business Consulting team, som
fulgte Collectias medarbejdere i en hel uge. Det gav
dem bred indsigt i de daglige udfordringer, ønsker
og behov i forhold til både arbejdsprocesser, - og
værktøjer, teknologiske udfordringer osv.
Alle erfaringerne blev samlet i en udførlig og detaljeret rapport, som både belyste udfordringerne og
de forskellige løsningsmuligheder. Det gav Collectia
det nødvendige overblik, og indsigt i, hvilke optimeringer de med fordel kunne foretage fremadrettet.
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Collectia er en af Danmarks største IT- og
inkassofirmaer med fokus på debitorstyring
og inddrivelse. Virksomheden servicerer alt fra
små enkeltmandsvirksomheder, som ikke har
værktøjerne til selv at kunne inddrive penge fra
deres kunder, til store internationale virksomheder, som ønsker en simpel inkassoproces.

