SUCCESS STORY: LOWELL NORGE

Perfektionering af
kreditstyringsydelser
Kontaktcenter i skyen giver Lowell Norge fuld kontrol over
kundeoplevelsen og åbner dørene op for DevOps-innovation

Aldrig bedre end din
seneste interaktion

Kundens navn: Lowell Norge
Branche: Finansielle ydelser
Geografisk placering: Norge
Virksomhedsstørrelse: 85 samtidige
kundeservicemedarbejdere
Udfordringer:
• Upålidelig kontaktcenterplatform
• Ikke muligt at integrere personer,
værktøjer, processer og data
• Komplekse, langvarige opgraderinger
uden nogen klar oversigt over
flere kanaler
Platform:
• Genesys PureCloud

Lowell Norge, tidligere kendt som Intrum
Justitia Norge, er en førende leverandør af
kreditstyring. Lowells enestående kombination
af dataanalyseindsigt og effektiv risikostyring
giver kunderne ekspertløsninger inden for køb
af fordringer, indkrævninger via tredjeparter og
BPO (Business Process Outsourcing). Lowell har
en etisk tilgang til gældsstyring og søger altid
det mest passende, bæredygtige og fair udfald
for hver enkelt kunde og dennes specifikke
omstændigheder.
Virksomhedens kontaktcenter i Oslo, der
håndterer omkring 2,5 millioner interaktioner
årligt – herunder 500.000 indgående og
udgående opkald, 500.000 e-mails og
mere end 1 million breve – bidrager til at få
kreditstyringsprocessen til at glide problemfrit.
Kundeservicemedarbejderne håndterer
forespørgsler fra klienternes slutkunder
vedrørende fakturaer, rykkere, betalingskrav
og opkrævninger.

Forventningerne til ydelserne er høje og vokser
hele tiden. “Vores kunder er meget krævende
og forventer en ekstraordinær service, gode
resultater og forbedringer af likviditeten”, fortæller
Lene Strengelsrud, chef for Communication
Center i Lowell Norge. “Hvis de ikke får dette
hver eneste gang, kan det betyde, at de ophæver
kontrakten og søger andre veje.”

Holdt tilbage af den
nedarvede infrastruktur
Lowell Norge ser indførelsen af automatisering
og digital teknologi som nøglen til at bevare
den førende position. Virksomheden var en af
de første brugere af cloudteknologi og af big
data, kunstig intelligens og robotter. Lowell
Norge, der har en af de mest avancerede og
intelligente forretningsprocesser, har det højeste
output/indtjening pr. medarbejder blandt
inkassovirksomheder i Norge.
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“De Genesys-kunder, vi
talte med, sagde, at det
var den bedste beslutning,
de havde taget. Efter kort
tids brug af PureCloudplatformen forstod
vi hvorfor.”
Carl-Petter Udvang
Produktchef
Lowell Norge

Platformen for kontaktcenteret kunne dog
ikke følge med. Løsningerne kørte adskilt og
var svære at integrere, hvilket skabte øer af
isoleret viden og fragmenterede arbejdsgange.
Virksomhedsaktiviteterne begyndte at
opleve systemnedbrud og nedetid, og simple
opgraderinger kunne tage flere uger at
gennemføre.
“Vi havde fornyet og automatiseret store dele
af vores virksomhed hen over de foregående
ti år, men kontaktcenterets infrastruktur var
en showstopper”, siger Carl-Petter Udvang,
produktchef for Lowell Norge.

Enkel desktop med
flere kanaler
Lowell Norge var blevet træt af at skulle
vedligeholde hardwaren og skiftede over til en
mere fleksibel tilgang med Genesys® PureCloud®platformen.
“De Genesys-kunder, vi talte med, sagde, at det
var den bedste beslutning, de havde taget. Efter
kort tids brug af PureCloud-platformen forstod
vi hvorfor”, siger Udvang. “Genesys var også den
eneste leverandør, der er parat til at indbygge
ekstra funktioner i grænsefladen, så vi kunne
automatisere en større del af vores processer.”

Løsningen blev installeret og administreres
af en lokal ekspert i skyløsninger, Advania.
Denne løsning leverer en enkelt desktop til
sikker håndtering af indgående og udgående
opkald, IVR, e-mails og chatkommunikation.
“Implementeringen tog fem uger – og tre af
dem blev faktisk brugt på at vente på vores
sikkerhedsleverandør”, fortæller Udvang. “Da det
var klaret, var vores rådgivere fuldt oplært og klar
til at gå i gang med det samme.”

Øjeblikkelig indvirkning på
kundeoplevelsen
På blot tre måneder opnåede Lowell Norge
store fordele. “Med PureCloud-løsningen er det
meget lettere at styre køerne og flytte rundt på
ressourcerne”, siger Strengelsrud. “Hver gang
en kunde kontakter os, kan vores rådgivere
automatisk se hele dennes historik. På den måde
kan vi give bedre information, yde en hurtigere
service og sikre den optimale oplevelse.”
Disse fordele udmøntede sig i markante
resultater. De gennemsnitlige svarrater steg til
94 % og derover, hvilket reducerede ventetiderne
med 14 sekunder eller mere. Automatisk
identifikation ved første kontakt steg med 35 %,
hvilket reducerede den gennemsnitlige opkaldstid
med 26 % og øgede raten for, at opgaven løses
allerede ved første kontakt (for opkald og e-mails)
til 90 % og derover. Kundeservicemedarbejdernes
produktivitet steg også med ca. 20 %.
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“Hver gang en kunde kontakter os, kan vores rådgivere
automatisk se hele deres historik. På den måde kan vi give
bedre information, yde en hurtigere service og sikre den
optimale oplevelse.”
Lene Strengelsrud, Chef for Communication Center, Lowell Norge

Åbning af data til
DevOps vidundere
Lowell Norge drager også fordel af PureClouds
lette integration, den høje tilgængelighed med
Amazon Web Services og åbne grænseflader –
hvilket er til stor glæde for DevOps-teamet. “De
åbne API’er er en stor fordel, især i forbindelse
med integration af AppFoundry og Github”, tilføjer
Udvang. “Nu kan vores softwareudviklere hurtigt
få adgang til alle de data, de har brug for, og
meget mere. Forleden spurgte vi, om de kunne
oprette mini-betjeningspaneler med forskellige
outputs fra PureCloud. Efter 30 minutter vendte
de tilbage med en projektplan.”

I fremtiden vil rådgiverne potentielt kunne arbejde
fra et hvilket som helst sted. Det eneste, de skal
bruge, er en internetforbindelse og en browser.
Virksomheden har også tilføjet nye parametre.
“Norges ti største virksomheder har en
kundetilfredshed på 81 eller højere. Og vores
C-SAT-score ligger allerede på omkring 78,
hvilket tidligere var noget, jeg troede var umuligt”,
afslutter Udvang.
Flere oplysninger om de løsninger, der er
beskrevet i dette casestudie, kan fås på adressen
www.genesys.com.

PureCloud Developer Forum og Resource Center
dækker alt, hvad virksomheden skal bruge for at
være selvkørende og kunne udtrække livedata. “Vi
fandt hurtigt et begejstret fællesskab af Genesyskunder og -medarbejdere, og dokumentationen er
virkelig god og altid tilgængelig”, fortæller Udvang.

RESULTATER

Gennemsnitlige
svarrater på 94 %
og derover
Ventetid
reduceret med 14
sekunder eller mere
Automatisk
identifikation ved
første kontakt
steget med 35 %
Gennemsnitlig
behandlingstid
reduceret med 26 %
Opgaven løst
ved første
opkald øget til 90 %
eller mere
Kundeservicemedarbejderes
produktivitet steget
med ca. 20 %

OM GENESYS
Genesys® kontaktcenterløsninger står bag mere end 25 mia. af verdens bedste kundeoplevelser hvert år. Hver
eneste dag gør vi det muligt for medarbejdere og kunder at kommunikere via alle kanaler og dermed sikre jeres
succes. Over 10.000 virksomheder i mere end 100 lande stoler på at vores #1 kontaktcenterplatform skaber gode
forretningsresultater. Genesys on-prem og cloud løsninger kombinerer den bedste teknologi med menneskelig
innovationsevne og er derfor både smidige og instinktive. Jeres medarbejdere har derfor den bedste mulighed for at
give jeres kunder den optimale kundeservice.
Kontakt os på +45 4016 0682 eller online på genesys.com
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