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E.ON ökar 
tillgängligheten 
med flexibel 
schemaläggning.
Varje år hanterar E.ONs kundservicecenter över 1,2 miljoner ärenden via telefon, chatt 
och e-post. Pressen på kundtjänstmedarbetarna är hög. Varje dag tas mellan 2 500 och 
4 000 samtal emot.

E.ON har använt Calabrios WFM-lösning under lång tid. Som en del i företagets strävan 
efter att göra tillvaron enklare för kunderna och att möta dem där de befinner sig ville 
E.ON ta nästa steg i utvecklingen av sin kundservice för att skapa en ännu effektivare 
verksamhet. E.ONs väg mot målet att besvara 90 % av alla inkommande samtal och 100 
% av alla förfrågningar via andra kanaler började med flexibel schemaläggning.

CALABRIO TILLGODOSER E.ONS BEHOV
Anette Jonsson är gruppchef inom enheten Business, Analytics and Planning och 
berättar om de utmaningar E.ON upplevde innan företaget hittade Calabrio.

”Innan Calabrio kom in i bilden gick mycket tid åt till administration. Vi kunde inte 
heller följa upp saker i den utsträckning vi önskade. Vi hade svårt att besvara samtal 
i tid och behövde större möjlighet att säkerställa att våra kundtjänstmedarbetare 
ägnade sin tid åt rätt saker.”

Anette har jämfört Calabrio WFM med andra verktyg men har ännu inte hittat någon 
annan lösning som kan tillgodose E.ONs behov.

”Vi har tittat på andra alternativ, men det är bara Calabrio som kan ge oss det vi 
behöver. Vi måste kunna skapa exakta prognoser, låta medarbetarna planera sin 
ledighet i enlighet med prognoserna och skapa rapporter utöver standardutbudet. 
Calabrio WFM innehåller även ett antal tilläggsmoduler som Shift Trader, Agent 
Schedule Messenger och Payroll Integration som ger förbättrad kundservice, ökad 
effektivitet och nöjdare medarbetare.”
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UTMANING
E.ON ville förenkla tillvaron 
för sina kunder genom att 
möta dem där de befinner sig 
– på telefon, chatt, e-post och 
sociala medier.

LÖSNING
Med Calabrio WFM 
kan kontaktcentrets 
chefer nu skapa exakta 
prognoser som hela E.ONs 
kundtjänstverksamhet förlitar 
sig på – prognoser som till och 
med tar hänsyn till beräknade 
e-postvolymer.
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PROGNOSERNA STYR VERKSAMHETEN
Hela E.ONs kundserviceverksamhet förlitar sig på de 
prognoser som skapas med hjälp av Calabrio WFM. Den 
långsiktiga prognosen är avgörande för nästa års budget, 
så att E.ON kan se vilka resurser som behöver investeras 
i olika kundserviceaktiviteter. Den detaljerade prognosen 
underlättar schemaläggning, kampanjer och andra utskick. Med 
rapporteringsverktyget Calabrio Performance Manager kan E.ON 
skapa anpassade rapporter för att ta reda på när företaget får flest 
förfrågningar, eller när antalet sjukskrivningar är som högst.

Calabrio WFM är en bred lösning som gör det möjligt att tillgodose 
behoven hos den mångfacetterade kundbasen. Med flexibel 
schemaläggning kan E.ON fördela medarbetarna så att de finns 
tillgängliga när kunderna kontaktar dem. Arbetspassens längd 
varierar mellan sex och tio timmar, vilket innebär fler produktiva 
timmar under de mest hektiska dagarna.

Kundservicemedarbetarna kan schemaläggas i 
15-minutersintervaller för E.ONs olika kanaler. Vem svarar 
i telefon och i chatten, och vem tar hand om Facebook?                       
Allt är schemalagt.

Agent Schedule Messenger visar medarbetarnas aktuella scheman 
i realtid så att de snabbt och enkelt kan se vad de behöver            
göra och när.

ÖKAD KUNDSERVICE OCH BÄTTRE 
ARBETSMILJÖ FÖR MEDARBETARNA
Tack vare schemaläggningen i Calabrio WFM uppnår E.ON ofta 
sitt mål att besvara 90 % av alla inkommande samtal och 100 
% av alla förfrågningar via andra kanaler. När E.ON anslöt sina 
e-post- och telefonsystem blev det möjligt att identifiera hur lång 
tid ärendena tog, vilket innebar att det även gick att prognostisera 
e-postmeddelanden i Calabrio WFM.

På så sätt kunde E.ON schemalägga 30 % mindre tid för 
bearbetning av e-post än tidigare.

”Vi hade inte kunnat nå vår nuvarande tillgänglighet utan Calabrio 
WFM och dess flexibla schemaläggning. Vår arbetsbelastning 
har jämnats ut, vilket i sin tur har jämnat ut vår svarsgrad. 
Eftersläpningen har minskat, och färre personer som ringer tillbaka 
ger kortare väntetider. Det har lett till en bättre arbetsmiljö 
med nöjdare medarbetare, vilket i sin tur har inneburit ökad 
kundnöjdhet, säger Anette.

”Prognoserna i Calabrio är grunden i vårt arbete 
– de styr allt vi gör och är extremt exakta. 
Schemaläggningssystemet hjälper oss att fördela 
personalen efter behov eller vid särskilda toppar 
under veckan. Även under dagar med hög belastning 
har vi kunnat korta ned svarstiderna och sköta vår 
administration på ett sätt som säkerställer att 
kunderna får svar inom rimlig tid.”
– ANETTE JONSSON
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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.
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OM E.ON
E.ON Kundsupport Sverige AB är en del av E.ON Regional Unit Sverige, som ägs av E.ON-koncernen med 
huvudkontor i Düsseldorf, Tyskland. E.ON RU Sverige genererar och levererar energi till cirka en miljon nordiska 
kunder i form av elektricitet, gas, VVS och andra energirelaterade tjänster. E.ON RU Sverige har över 20 filialer 
med totalt cirka 3 500 anställda.

E.ON Kundsupport ser till att E.ONs kunder får bästa möjliga service inom områden som avtalshantering, 
leverantörsbyte, fakturor, betalning och övrig kundservice.

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

http://www.calabrio.com

