
Vad skulle göra 

ditt kontaktcenter  

mer effektivt?

Vad skulle  

underlätta för dina 

medarbetare?

Kundserviceföretagen strävar efter att leva upp till 
kundernas ständigt växlande förväntningar.  
För att uppnå detta krävs fokus på att skapa och utarbeta 
den perfekta strategin för kontaktcentret.
I en alltmer komplex och uppkopplad värld har 
kontaktcentret blivit ett kraftfullt interaktionscentrum  
för det digitala företaget – med ansvar för support, 
interaktion, utbildning och datainsamling.

Hur kommer ditt 
kontaktcenter att 
se ut i framtiden?

KONTAKTCENTER
OrmarOrmar ochoch stegarstegar

Ge dig ut på ditt kontaktcenters strategiska resa för 
att vinna KONKURRENSFÖRDE_AR. Vinstgivande, 
kundcentrerade affärsbeslut leder dig på rätt väg, men 
när du inte lyckas uppfylla dina kunders behov med 
innovation och effektivitet RI KERAR DU BAK LAG.

Vilket affärsbehov ligger  
bakom behovet av teknikbyte i 

ditt kontaktcenter?
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Vilka är dina  
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varför kontaktar  
de dig?

Köp

Service-

förfrågningarVarierar ditt Varierar ditt 
behov av behov av 

medarbetare?medarbetare?

Support 
dygnet runt

Geografisk 
spridning

Säsongs- 
variationerTids-  

zoner

Mo
lne

t Hybrid

Lokalt

Hur 
viktigt är  

flexibilitet och  
smidighet jämfört 
med möjlighet till 

anpassning och 
integrering?

Vad har du för teknisk 
infrastruktur? Hur är 

den integrerad med ditt 
kontaktcenter?

Äldre  
system

Affärsverktyg som  
CRM-system,  
HR-system,  
ekonomi-  

system

Optimerad rekrytering, 

uppstart och 

utbildning av 
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Vilka är dina tillsyns- 
och säkerhetskrav?

Vad vill du att  
din leverantör ska  
kunna erbjuda?

Förordningar 
som MiFID II  

och GDPR
Tillförlitlighet Flexibilitet
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Hur stora interaktions- 
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Hur stort är  
ditt kontakt- 
center ... 

...  och kommer det 
att förändras  
med tiden?
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Kontakta oss

Tel.: +46 (0)10 183 90 00 
E-post: marknad@enghouse.com

enghouseinteractive.se

din

samtal

......


