Styrk fremtidens kundeoplevelser
ved hjælp af kunstig intelligens
Kunstig intelligens (AI) har allerede en enorm indflydelse på den måde, mange virksomheder
driver deres forretning på i dag; men i takt med udrulningen af 5G-netværket, og alle de nye
muligheder, det giver, vil vi komme til at se, hvordan udviklingen inden for AI og IoT vil eksplodere.
Nye innovative teknologier vil opstå og resultere i en række nye funktioner og applikationer, som
vil sætte yderligere skub i automatiseringen og digitaliseringen. Og det vil komme til at revolutionere måden vi interagerer, arbejder og driver forretning på i fremtiden.

AI skaber værdi
Der er en masse hype omkring kunstig intelligens.
Men kigger man lidt dybere ind i AI-teknologien, og
hvad den helt præcis kan bruges til, er det tydeligt,
at det skaber betydelig værdi for kunderne, når
virksomheder f.eks. udnytter AI og machine learningteknologier i deres kontaktcentre. Her kan det være
med til at forbedre både kunde- og medarbejderoplevelserne – uden ekstra omkostninger for
virksomhederne.

Sådan fremtidssikres kundeoplevelsen
En virksomheds succes er tæt forbundet med
kvaliteten af dets kunderelationer. Kunderne skal
helst være glade – både for virksomhedens produkter og løsninger – og for den service, de modtager.
Forældet infrastruktur forhindrer desværre ofte virksomheder i at levere en ensartet service på tværs af
kanaler og berøringspunkter. Det er en stor
udfordring i en stadig mere konkurrencepræget
virkelighed, hvor kunderne har høje forventninger og
stiller større og større krav.

Derfor er virksomhederne nødt til at træffe vigtige
beslutninger, som gør, at de kan fremtidssikre
kvaliteten af deres kundeservice og de oplevelser,
de leverer til deres kunder.
Langt de fleste virksomheder kan ikke vente lang tid
på at gammel infrastruktur opdateres, eller at nye
systemer installeres og implementeres. Så når man
beslutter sig for at udskifte eller opgradere virksomhedens eksisterende kontaktcenterløsning, er det
vigtigt at sikre sig, at løsningen er nem at installere
og fungerer optimalt med det samme. Ellers risikerer
man at stå med en masse frustrerede kunder, som
er utilfredse med, at kundeservicen ikke lever op til
deres forventninger. Det øger sandsynligheden for,
at de skifter til en konkurrent.

AI spiller en stor rolle for kundeoplevelsen
Når virksomheder udskifter deres forældede
kontaktcenterteknologi, for at kunne levere bedre
kundeserviceoplevelser - både på den korte og den
lang bane, er det svært at komme uden om AI.

Derfor skal du vælge Genesys CloudTM
Genesys Cloud ™ er en alt-i-en kontaktcenterløsning, som
giver alle typer virksomheder mulighed for at levere den
ultimative kundeoplevelse, og opbygge stærke langsigtede tillids- og loyalitetsbånd med deres kunder.
Genesys Cloud ™ er en fleksibel og skalerbar cloudbaseret
platform, som, bl.a. ved hjælp af banebrydende AI-teknologi, forbinder alle kundeinteraktioner på tværs af kanaler,
marketing, salg og service på en personificeret måde, der
skaber bedre kunde- og medarbejderoplevelser.
Genesys er førende, når det gælder løsninger inden for
Experience as a Service. Hvert år står Genesys bag mere
end 70 milliarder af de unikke kundeoplevelser, som virksomheder og organisationer lever til deres kunder hver dag
i over 100 lande.

Når AI bliver brugt rigtigt, rummer det nemlig et stort
potentiale, fordi det gør kontaktcenteragenterne og
dermed også kundeservicen mere effektiv.
I dag kan AI allerede hjælpe med at strømline
sagsstyringen og andre forudsigelige opgaver, og
det kan med fordel anvendes i de situationer, hvor
enkle gentagne interaktioner kan automatiseres bl.a.
ved hjælp af chatfunktioner og talesyntese. Det frigør
en masse tid hos kontaktcenteragenterne, som i
stedet kan bruge deres ressourcer på at håndtere
mere komplekse samtaler og kundeforhold.

Øg effektiviteten og sænk omkostningerne
Fordi antallet af interaktioner via telefonen, især når
det gælder henvendelser om enkle problemstillinger,
falder, kan de fleste virksomheder med fordel
anvende AI i forbindelse med deres selvbetjeningssystem eller chatfunktion.
På den måde bliver det muligt at håndtere langt
flere kundeinteraktioner og yde en bedre service,
samtidig med at omkostningerne til den daglige drift
af kontaktcenteret falder.

AI giver nye muligheder i fremtiden
Teknologien forbedres hele tiden og nye innovative
løsninger opstår, derfor ligger der et stort potentiale i at udnytte AI til at løse endnu mere komplekse
opgaver i fremtiden. Man vil bl.a. kunne bruge AI til
at give kontaktcenteragenterne adgang til langt flere
real-time kundedata og analyseværktøjer. Det kan
f.eks. være ansigts- og talegenkendelse, afkodning af
kropssprog og mere avanceret talesyntese og videoløsninger.
Dette kan anvende til at identificere forskellige kundeidentiteter -og typer – alt sammen med det formål at
skabe endnu bedre kundeoplevelser.

Tilbyd On-demand Experience as a Service
I takt med at kunderne stiller højere og højere krav til
virksomhedernes kontaktcentre, og forventer
øjeblikkelig online service, som meget gerne skal
være tilgængelig 24/7/365, vokser behovet for
On-demand Experience as a Service. Det er derfor
godt på vej til at blive den nye norm for kunderejsen.
Kundepræferencerne udvikler sig hele tiden, og
derfor vokser behovet for at implementere AI og
automatisering i virksomhedernes kontaktcentre
konstant. Det betyder, at vi i fremtiden vil komme til
at se, at applikationer og enheder, der er bygget op
omkring kunstig intelligens, i langt højere grad kan
tænke og handle mere selvstændigt. Dermed vil de
kunne overtage flere af de samtaler og interaktioner,
kontaktcenteragenterne har med kunderne i dag.

AI skaber stærke kunderelationer
AI-baserede samtaler, som f.eks. automatiseret
Interactive Voice Response (IVR), åbner op for en
helt ny type kundeoplevelser, der rækker langt ud
over det, selv den mest informative søgefunktion på
virksomhedens hjemmeside kan tilbyde.
IVR gør det muligt for virksomheder at interagere
proaktivt med kunderne og guide dem bedre
igennem deres kunderejse. I stedet for at tvinge
kunderne til selv at navigere rundt efter de svar, de
søger, vil man i stedet, via en stemme- eller chatfunktion, kunne spørge kunderne direkte, hvad man kan
hjælpe dem med.
Det gør det muligt at tilbyde kunderne flere valgmuligheder, fordi man kan svare på mere end blot
en enkelt forespørgsel. På den måde får kunderne,
ved hjælp af AI, en oplevelse af at have en ægte og
mere personlig samtale eller interaktion med virksomheden. Dette skaber en stærkere relation, fordi
kunden engagere sig mere.

AI løser tre udfordringer for dit kontaktcenter
Når virksomheder tilføjer samtalebaseret AI-teknologi til deres kontaktcenterløsning, fjernes nogle af de udfordringer, der påvirker kundeoplevelsen negativt.
1. Slip af med den komplekse IVR-struktur, der forlænger ventetiden og giver lange
køer, fordi kunderne skal forholde sig til mange forskellige valgmuligheder, som
de skal tage aktivt stilling for at blive dirigeret det rigtige sted hen, så de kan få
svar på deres spørgsmål.
2. Spar kunderne for en masse frustrationer, fordi de slipper for at besvare de
samme spørgsmål flere gange og gentage informationer, de allerede har
indtastet eller afgivet én gang.
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3. Understøt kontaktcenteragenternes kompetencer ved hjælp af AI og machine
learning, og gør det nemt for dem at trække al data og viden ud af systemet, så
de altid kan give kunderne den bedste serviceoplevelse alle de steder, hvor der
er interaktion gennem hele kunderejsen.

