Fremtidens fleksible
kundecenter er cloudbaseret
Hos Dansk Kabel TV er det at kunne levere god kundeservice hver dag, noget man tager
meget seriøst. Det afspejles også i valget af deres fleksible og cloudbaserede kontaktcenterløsning, som giver medarbejderne mulighed for at skabe bedre kundeoplevelser.
En fremtidssikret løsning

Kommunikation på flere kanaler

Da Dansk Kabel TV skulle vælge nyt kontaktcenter var
kravet, at det skulle være en fremtidssikret løsning, som
både kunne matche behovene her og nu, kunne understøtte den digitale transformation, som Dansk Kabel TV
var i gang med, og kunne leve op til deres fremtidig ønsker
og behov for at levere god kundeservice på mange forskellige kanaler.
- ”Nogle af de krav vi havde til vores nye kontaktcenter var,
at det altid skulle være opdateret og krævede minimal
vedligeholdelse. Herudover ville vi have en cloud-løsning,
som var super intuitiv og gav vores medarbejdere de
nødvendige værktøjer, og den fleksibilitet som skal til for,
at de kan give vores kunder en optimal serviceoplevelse”,
fortæller Kenneth Seierø, Teamleder for Optimering hos
Dansk Kabel TV.

Derudover var det vigtigt, at løsningen var kompatibel
med Dansk Kabel TVs selvudviklede systemer, andre
cloud-systemer og de TDC-systemer, som virksomheden,
der er en del af TDC Net, benytter. Agenterne skulle også
kunne kommunikere med kunderne på flere kanaler, og
dermed skabe en bedre sammenhæng i interaktionen.

Valget faldt på Genesys Cloud
Dansk Kabel TV valgte at alliere sig med NetDesign for at
få hjælp til at undersøge de forskellige muligheder, som
matchede kravene og ønskerne til deres fremtidige kontaktcenter. NetDesign præsenterede forskellige løsninger,
hvorefter det stod klart, at den løsning, der passede bedst
til Dansk Kabel TV, var en Genesys Cloud-løsning, som
NetDesign efterfølgende hjalp med at designe, implementere og idriftsætte.

“

Vores primære kommunikation med
kunderne foregår via telefon og e-mail,
men i fremtiden er planerne, at en
større del af interaktionen skal foregå
via chat. Derfor skulle den mulighed
også tænkes ind i den nye cloudbaserede kontaktcenterløsning.
Kenneth Seierø
Teamleder for Optimering hos Dansk Kabel TV

Kundecenteret rykker hjem i stuen
I forbindelse med Coronakrisen viste Genesys Cloudløsningen sig at være virkelig værdifuld, da Dansk Kabel
TV, fra den ene dag til den anden, måtte lukke kontorerne
og sende alle medarbejdere, inklusiv 50 kontaktcenteragenter, hjem for at arbejde. En øvelse som, uden den fleksibilitet Genesys Cloud tilbyder, ville have været vanskelig
at gennemføre.
- ”I forbindelse med Corona oplevede vi en overraskende
nem og positiv omstilling fra kontor til hjemmekontor, som
intet krævede fra vores side. Fordi vi havde en fleksibel
cloudbaseret kontaktcenterløsning, kunne medarbejderne sagtens sidde spredt rundt omkring i hele landet og
logge på systemerne hjemmefra. De har fortsat kunnet
passe deres arbejde, og vi har kunnet servicere alle vores
kunder som normalt. Trods afstanden og den større påvirkning af internettet kører driften upåklageligt. Det virker
bare”, fortæller Kenneth Seierø.
Et indtryk Hans Kristian Roemer, som er Teamleder i Kundecenteret hos Dansk Kabel TV, også deler.
- ”Cloudløsningen giver os et rigtig godt overblik over,
hvordan vores agenter arbejder, og hvilke køer der skal
prioriteres – også selvom medarbejderne arbejder
hjemmefra. Derudover kan vi, på trods af afstanden, ret
præcist give et bud på, hvorfor vores kunder vil have fat
på os netop nu”, forklarer Hans Kristian Roemer.

Kompetent rådgivning gør en forskel
Ifølge Kenneth Seierø skyldes en stor del af Dansk Kabel
TVs forbedrede kundeoplevelse deres nye kontaktcenter,
og han er ikke i tvivl om, at kompetent rådgivning, og det
gode samarbejde med NetDesign, har spillet en vigtig
rolle.
- ”Igennem hele forløbet, har vi haft et rigtigt godt samarbejde med NetDesign. Der har været en god og direkte
kontakt, og de har altid været meget behjælpelige. Jeg
opfatter NetDesign som meget kundefokuserede og
løsningsorienterede. Vi har også oplevet, at NetDesign er
rigtig gode til at følge op. Siden vores lancering af den nye
kontaktcenterløsning har vi haft rigtig god sparring med
NetDesign, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde”, fortæller Kenneth Seierø.

- ”De overvejelser, vi gjorde, inden vi valgte leverandør var,
om ekspertise, rådgivning og erfaring var i orden. Vi valgte
NetDesign som leverandør, fordi det var vores tidligere
kontaktcenter-leverandør, og fordi vi kunne se, at de kunne
levere hurtigere og bedre support, når vi skulle bruge det.
Derudover kan de rådgive, supportere og debugge, når
vi har behov – og så er det en kæmpe fordel, at NetDesign er kendt i TDC-regi, når vi skal have styr på firewalls,
TDC-server set-ups og lignende”, udtaler Kenneth Seierø.

ning givet en større fleksibilitet, samt et bedre indblik og
overblik, som har skabt mere struktur i hverdagen.
- ”Genesys Cloud har påvirket måden vi arbejder på,
fordi den har hjulpet os med at optimere vores hverdag.
Løsningen har givet os mere overblik og dermed også et
bedre indblik i, hvad der rammer os, og hvad omfanget
er. Det betyder, at vi har fået en mere strømlinet tilgang til
tingene”, fortæller Kenneth Seierø.

Godt for både medarbejder- og kundetilfredsheden
Kontaktcenteret flytter i skyen
Ved hjælp at Genesys Cloud kontaktcenter er Dansk
Kabel TV i stand til at skabe et meget bedre flow i kommunikationen og samtalerne med kunderne på tværs
af digitale kanaler. Det er muligt pga. et meget intuitivt,
ukompliceret og enkelt all-in-one interface, som er let at
administrere. Det gør medarbejderne i stand til at foretage implementeringer langt hurtigere, hvilket er med til at
forbedre kundeoplevelsen.
- ”En af de gode ting ved vores cloud-løsning er, at vi har
super intuitive interfaces, og at vi med et snuptag kan
idræftsætte eller ændre i vores aktive flows. Løsningen
er super fleksibel og ved hjælp af integrationer fra appFoundry, har vores teamleads nu fået et super indblik i,
hvad der rammer kundecentret lige nu og her”, forklarer
Kenneth Seierø.

Overblik og mere struktur i hverdagen
Kenneth Seierø understreger, at den stor forskel mellem
den gamle kontaktcenterløsning og deres nuværende
Cloud-løsning er, at de nu har mulighed for at foretage
ændringer hurtigere, enklere og bedre, fordi de ikke
længere behøver at programmere store scripts eller hyre
konsulenter ind. Derudover har den nye kontaktcenterløs-

Løsningen har også haft en positiv betydning for både
medarbejder- og kundetilfredsheden, fordi den har medført en række konkrete forbedringer af Dansk Kabel TVs
kundeservice.
- ”Helt konkret har vi kunnet hæve service level og sænke
kaldsmængden ved hjælp af API-integrationer direkte ved
vores driftsside. Vi får direkte besked, hvis vores kunder
er ramt af driftsnedbrud, hvilket er en kæmpe fordel.
Desuden kan vores kald nu kobles sammen med vores
tNPS og vores kundetilfredshed. Vi kan helt klart mærke,
at vores medarbejdere sætter pris på vores integrationer,
vores kundeverificering og vores direkte integration med
vores tNPS”, fortæller Kenneth Seierø.

Alle forventninger er blevet indfriet
Kenneth Seierø understreger, at Genesys Cloud har indfriet alle deres forventninger, og at løsningen har haft stor
betydning – både for samarbejdet internt i organisationen
og for den kvalitet de kan levere på hele kundeserviceområdet.
- ”Genesys Cloud har den indvirkning på vores forretning,
at det er med til at nedbryde siloer og styrke samarbejdet.
Herudover er løsningen med til at påpege forbedringer og
udfordringer i kundehenseender”, siger Kenneth Seierø.

Dansk Kabel TV

Dansk Kabel TV beskæftiger sig hovedsageligt
med installation og service, som har fokus på fiber,
Coax og PDS.
Herudover udbyder Dansk Kabel TV internetydelser
til ca. 600 boligforeninger, som dækker ca. 110.000
adresser.

Et fleksibelt og skalérbart kontaktcenter i skyen
Ved hjælp af Genesys Cloud er NetDesign i stand til at
tilbyde et fleksibelt og cloudbaseret omnichannel kontaktcenter, som både dækker over telefoni, chat og e-mail.
Løsningen er forbrugsbaseret, og giver fri skalerbarhed
fra ti agenter og op til flere tusinde agenter, og man betaler kun for det, man har behov for. Løsningen leveres med et
intuitivt selvbetjeningsunivers, guider og vejledninger samt
åbne API’er, som muliggør integration til nærmest alt.
Genesys Cloud er en standardløsning baseret de nyeste
teknologier med den hurtigste tilvækst af nye funktioner i
forhold til lignende løsninger, suppleret af NetDesign og
TDC Erhverv services som en del af pakken.

Undervurder ikke vigtigheden af kontaktcenteret
Et kontaktcenter er epicentret for virksomheders kundeservice og kundekontakt, hvor kontakten til kunderne sker
via en masse forskellige kanaler, såsom mail, chat, telefon, hjemmesider, ERP-systemer, sociale medier, osv.
I en verden fuld af muligheder kan det have store negative
konsekvenser for forretningen, hvis man undervurderer

Dansk Kabel TV har også en række hotel- og
sikringsløsninger.
Dansk Kabel TV beskæftiger ca. 600 medarbejdere, hvoraf 300 er teknikere. Dansk Kabel TV har
ca. 50 kundeserviceagenter i kontaktcenteret.
Dansk Kabel TVs ambition er at have de gladeste
og mest engagerede medarbejdere, som kan
tilbyde kunderne en god kundeoplevelse. Det
gælder uanset, om kommunikationen og interaktionen foregår via telefon, mail eller chat.

vigtigheden af kontaktcentret. Hvis kundeoplevelsen ikke
lever op til kundernes forventninger, vil de hurtigt begynde
at lede efter alternativer.

Hvordan skaber man vellykkede kundeoplevelser?
Ved at kortlægge dine kunder og medarbejderes forventninger og oplevelser, kan vi hjælpe dig med at få et klart
indblik i, hvilke ønsker og behov de stiller til din virksomhed.
Den forståelse danner grundlaget for en stærk forretningsstrategi, som øger virksomhedens robusthed,
forbedrer jeres konkurrenceevne og skaber flere glade,
tilfredse og loyale kunder.
Vi samarbejder med dig om at planlægge en strategisk
CX-køreplan, der prioriterer de programmer og handlinger, vi ved har indflydelse på dine kunders købsbeslutninger, og som er nødvendige for at du kan nå dine mål.
Vi hjælper dig med at forstå din organisations CX fra kundens perspektiv. Og vi hjælper dig til at forstå, hvordan alle
de indtryk, dine kunder samler op om din virksomhed, påvirker hele kunderejsen og deres samlede købsoplevelse.
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Dansk Kabel TV er en del af TDC Net, som har
hovedsæde på Teglholmen i København. Herudover har Dansk Kabel TV lokalafdelinger i
Vordingborg, Odense, Vejle, Esbjerg og Aarhus.

