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Rentalcars.com går 
steget längre med 
Calabrioi flerspråkigt 
kontaktcenter med 
bemanning dygnet runt.
Rentalcars.com är världens största onlineportal för biluthyrning, och hyr ut över 7,5 
miljoner bilar om året på mer än 49 000 platser över hela världen. Företaget har en 
verkligt global kundkrets med användare i fler än 169 länder, och sköts via en webbplats 
som finns tillgänglig på 40 språk och med flera olika valutor.

Som en del av Priceline Group (Nasdaq: PCLN) är Rentalcars.com ett av de sex främsta 
varumärkena i världens ledande resekoncern, som även omfattar Booking.com, Priceline.
com, Agoda.com, KAYAK samt OpenTable.

EN EFFEKTIV ARBETSSTYRKA ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT 
ERBJUDA STÄNDIG, FLERSPRÅKIG SERVICE
Rentalcars.com är stolta över att kunna erbjuda fantastiskt värde för pengarna i 
kombination med exceptionell service. Företaget ger kunderna enkel tillgång till ett 
globalt nätverk av biluthyrningsfirmor till lägsta möjliga pris. För att kunna göra det krävs 
ett effektivt kontaktcenter och den senaste tekniken inom Workforce Management 
från Calabrio. Detta möjliggör effektiva och flexibla arbetsscheman för 800 säljare och 
kundservicemedarbetare. Kunderna kan kontakta Rentalcars.coms internationella 
kundservicecenter alla dagar i veckan, var de än befinner sig i världen, antingen via 
telefon, e-post eller webbchatt.

 

Rentalcars.com 
i korthet

FÖRETAG
Rentalcars.com

BRANSCH
Transport

PRODUKTER SOM 
ANVÄNDS
Calabrio WFM

UTMANING
Det hade blivit dags för 
Rentalcars.com att leta efter 
en mer flexibel, automatiserad 
lösning från en likasinnad 
teknikpartner.

LÖSNING
Calabrio erbjöd den bästa 
lösningen som kombinerade 
teknisk skalbarhet med en 
dynamisk attityd.
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Företagets kontaktcenter ligger i Manchester och är öppet 
dygnet runt alla dagar i veckan för de vanligaste talade språken 
(engelska, spanska och portugisiska). Öppettiderna för övriga 
språk är mellan 8 och 22 alla dagar i veckan. 800 medarbetare 
på Rentalcars.com, varav 85 % arbetar heltid, kan normalt sett ta 
emot 12 000 samtal varje dag med en genomsnittlig samtalstid på 
runt sju till åtta minuter. Samma medarbetare har även i uppgift 
att besvara förfrågningar som kommer in via e-post och företagets 
webbchatt. Försäljningsavdelningen besvarar kundförfrågningar 
som kommer in via företagets webbplats, kundserviceavdelningen 
tar emot samtal om frågor som uppkommer före uthyrningen och 
företagets kundrelationsteam tar hand om alla frågor som uppstår 
efter uthyrningen.

ETT VÄXANDE FÖRETAG BEHÖVER
FLEXIBLA LÖSNINGAR OCH RÄTT 
KULTURELL ANPASSNING
Innan företaget implementerade Calabrios lösningar användes 
kalkylblad för att skapa arbetsscheman för de då runt 130 anställda. 
”Innan vi började använda Calabrios programvara för Workforce 
Management kunde det ta fyra dagar av intensivt arbete att 
schemalägga arbetspass för bara 130 personer. Att därefter göra 
ändringar var en klumpig och besvärlig process”, säger Mark Simon, 
Head of Resource Planning på Rentalcars.com. ”Allteftersom vårt 
företag växte, ökade även antalet medarbetare som krävdes för att 
driva vårt kontaktcenter. Situationen försvårades av komplexiteten 
i att sköta många flerspråkiga arbetsgrupper och kombinationen 
av heltids- och deltidsanställda som hade i uppgift att hantera 
de säsongsbetonade upp- och nedgångarna som är typiska för 
vår bransch. Det blev dags för oss att leta efter en mer flexibel, 
automatiserad lösning från en likasinnad teknikpartner. Efter att 
ha utvärderat marknaden kunde vi konstatera att Calabrio erbjöd 
den bästa lösningen som kombinerade teknisk skalbarhet med en 
dynamisk attityd.”

ATT HITTA RÄTT KUNSKAP OCH RESURSER I 
EN KOMPLEX, SÄSONGSBETONAD BRANSCH 
Rentalcars.com har en mycket säsongsbetonad verksamhet där 
arbetsbördan är som störst under en kort period på åtta till tio 
veckor under sommaren. Situationen kompliceras ytterligare av 
det faktum att biluthyrningsbranschen kräver djupgående kunskap 
och erfarenhet.

Detta innebär att det kan vara både svårt och kostsamt att hitta 
rätt visstidspersonal med de rätta ämnes- och språkkunskaperna 
för kortare perioder. För att konsekvent kunna leverera utmärkt 
kundservice förlitar sig Rentalcars.com på att deras erfarna 
medarbetare kan arbeta extra timmar, men detta är något som 
endast är möjligt tack vare Calabrios precision och flexibilitet.

ÖKAD KONTROLL FÖR MEDARBETARNA 
I dag förlitar sig sex medarbetare från resursplaneringsteamet 
inom Rentalcars.com på Calabrios lösning för att skapa effektiva 
arbetsscheman för över 800 medarbetare inom kundtjänst, ledning 
och support. ”Automatiseringsfunktionen i Calabrios system ger vårt 
resursplaneringsteam kontroll över schemaläggningen och innebär 
att kontaktcentercheferna har total insyn i verksamheten”, tillägger 
Mark Simon. ”Samtidigt har medarbetarna fördelen att se vilka 
arbetspass de tilldelats långt i förväg. Tillägget av MyTime-portalen 
är en riktig bonus som ger vår personal, som till övervägande del 
består av unga människor, möjlighet att planera sina liv. Med ett 
enkelt musklick eller med hjälp av mobilen kan de få åtkomst till 
sina arbetsscheman och ansöka om ledighet var de än befinner sig. 
Dessutom uppdateras information och förändringar automatiskt 
och rapporteras ofta tillbaka till medarbetarna på en gång – det 
kallar jag verklig kontroll för våra medarbetare!” 

AUTOMATISERAD WORKFORCE MANAGEMENT 
GER MÄRKBARA FÖRDELAR
Sedan Rentalcars.com började använda Calabrio har företaget 
upplevt en rad konkreta fördelar. ”Nu är det enormt mycket enklare 
att boka tid hos läkaren eller hämta barnen tidigare, och det har 
stor betydelse för att våra medarbetare ska kunna uppnå bättre 
balans mellan arbete och fritid”, förklarar Mark Simon.

Fördelarna har särskilt märkts av sedan man införde den senaste 
versionen av Calabrio, som har sparat enormt mycket tid i 
schemaläggningen. Automatiseringen har effektiviserat processen 
och minskat ledtiderna för ledighetsförfrågningar dramatiskt – 
dessa ligger nu på runt fem dagar för perioder som ännu inte har 
schemalagts och bara fyra timmar för ledighet under de kommande 
48 timmarna.

”Det var dags för oss att leta efter en mer flexibel, 
automatiserad lösning från en likasinnad teknikpartner. Efter 
att ha utvärderat marknaden kunde vi konstatera att Calabrio 
erbjöd den bästa lösningen som kombinerade teknisk skalbarhet 
med en dynamisk attityd.”

— MARK SIMON, HEAD OF RESOURCE PLANNING
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MOT FRAMTIDEN: NY KONTORSDESIGN 
ÅTERSPEGLAR EN FRAMTIDSINRIKTAD SYN PÅ 
MEDARBETARNA
Rentalcars.com har nyligen genomfört en total renovering av sitt 
internationella kundservicecenter i den berömda byggnaden Art 
Deco Sunlight House nära korsningen Quay Street–Deansgate i 
Manchester. Den innovativa interiören fokuserar på temat ”våra 
medarbetare och vårt hem”, och speglar företagets progressiva, 
framtidsinriktade fokus på att ta hand om sina medarbetare, som 
består av 80 nationaliteter och 40 olika språk.

Det renoverade kontoret i fem våningar visar upp viktiga 
höjdpunkter från Manchesters historia och kultur, och har 
utformats för att skapa en avslappnad, inkluderande atmosfär 
med många mötesplatser och rum för avkoppling som främjar 
en positiv och inspirerande arbetsmiljö. Som ett resultat av 
renoveringen ökade andelen medarbetare som stannade kvar 
hos Rentalcars.com under den kritiska introduktionsperioden 
med 20 % bara under de första månaderna.

CALABRIO-ANVÄNDNINGEN 
UTVECKLAS YTTERLIGARE 
Även implementeringen av Calabrio har varit framgångsrik, 
mycket tack vare teamets hjälpsamma, samarbetsvilliga 
attityd och deras vilja att pröva nya idéer. Nästa steg är att 
ytterligare utveckla insamlingen och analysen av data i realtid, 
samt att införa spelifiering för att förbättra resultaten och 
kundnöjdheten.

 für neue Ideen zu verdanken war. Als nächstes steht nun die 
Weiterentwicklung des Echtzeitaspekts der Datenerfassung 
und Datenanalyse sowie die Gamifizierung an, die zu weiteren 
Leistungssteigerungen und noch besseren Noten bei der 
Kundenzufriedenheit beitragen soll.

WAS BISLANG ERREICHT WURDE
Dank Calabrio erstellt Rentalcars.com jetzt mühelos effektive, 
flexible Personaleinsatzpläne für mehr als 800 Mitarbeiter und 
bewältigt saisonale Spitzen- wie Flautezeiten mit einem auf Mitel 

”MyTime-portalen är 
en stor bonus som ger 
vår personal, som till 
övervägande del består av 
unga människor, möjlighet 
att planera tillvaron. 
Medarbetarna kan se sina 
arbetspass långt i förväg 
och alla meddelanden 
och ändringar uppdateras 
automatiskt – det kallar 
jag verklig kontroll för 
våra medarbetare!”
— MARK SIMON, HEAD OF RESOURCE PLANNING
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Calabrio tillhandahåller värdefulla insikter om kundupplevelsen som hjälper företag att berika mänskliga interaktioner. Skalbarheten i vår molnbaserade plattform 
möjliggör snabb implementering av olika arbetsmodeller på distans – och ger kunderna exakt kontroll över både driftkostnaderna och nivån av kundnöjdhet. Våra AI-drivna 
analysverktyg gör det enkelt för kontaktcenter att ta reda på vad kunderna tycker och dela värdefulla insikter med andra delar av organisationen. Kunderna väljer Calabrio 
eftersom vi förstår deras behov och ger dem en högkvalitativ upplevelse, från implementering till löpande support.

calabrio.com | +1.763.592.4600

© Copyright 2021, Calabrio, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Calabrio und das Calabrio-Logo sind eingetragene Marken der Calabrio Inc. Alle anderen Produkte sind das 
Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

RESULTATEN HITTILLS
Med hjälp av Calabrio skapar Rentalcars.com på ett enkelt sätt effektiva, flexibla arbetsscheman för mer än 800 
personer och hanterar säsongsbetonade upp- och nedgångar via ett enda, integrerat system som körs på Mitel. 
Införandet av det webbaserade medarbetarverktyget Calabrio MyTime i slutet av 2015 har ökat medarbetarnas 
kontroll och möjliggjort snabbare handläggningstid av ledighetsförfrågningar.

VARFÖR CALABRIO?
”I likhet med våra nyrenoverade lokaler erbjuder Calabrio stor flexibilitet och har kapaciteten att växa i takt med 
vårt företag”, sammanfattar Mark Simon. ”Dessutom delar Calabrio-teamet vårt smidiga och dynamiska arbetssätt. 
Calabrio uppmuntrar till kontinuitet i arbetet, vilket är av yttersta vikt när man driver ett globalt kontaktcenter. 
Tekniken ger oss självförtroendet och möjligheten att leda det dagliga arbetet i vår mångfacetterade organisation som 
består av flera olika avdelningar, kulturer och språk. Vi kan nu förena alla faktorer på ett verkligt sammanhängande 
sätt så att vi alla kan fokusera på samma slutmål: att erbjuda utmärkt kundservice till fördelaktiga priser.”

OM RENTALCARS.COM
Rentalcars.com är världens största onlineportal för biluthyrning på mer än 49 000 platser i 169 länder. 
Företaget arbetar tillsammans med världens ledande leverantörer för att erbjuda kunderna bästa pris på 
alla sorters hyrbilar, däribland lyxbilar, familjebilar, minibussar och automatväxlade bilar. Rentalcars.com        
erbjuder support från sitt flerspråkiga kontaktcenter som är öppet dygnet runt alla dagar i veckan och där      
över 40  språk talas.

Rentalcars.com är en del av Priceline Group [NASDAQ: PCLN], den världsledande resekoncernen online med 
kunder och samarbetspartners inom sex huvudsakliga varumärken – Rentalcars.com, Booking.com, Priceline.
com, Agoda.com, KAYAK, och OpenTable. Mer information finns på www.PricelineGroup.com

Läs mer om Calabrio WFM.
GÅ IN PÅ CALABRIO.COM


