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WFM.



Calabrio workforce management är utformat för det moderna kontaktcentret och den moderna arbetskraften. Calabrios WFM-
lösning bemöter de akuta behov som organisationerna har i dagens utmanande miljöer, med verktyg som ger större 
befogenheter åt medarbetare, intelligent automatisering, rapportering och global support, samtidigt som de underlättar 
hanteringen av en föränderlig verksamhet.

Calabrio WFM är en mycket smidig och skalbar workforce management-plattform som ger kunder, representanter och chefer 
för kontaktcenter smidigare upplevelser. Det gäller oavsett var representanterna arbetar: på distans, på plats eller en blandning 
av båda.

NYA CALABRIO WFM FÖR EN NY ERA
Med hjälp av de centrala funktionerna i Calabrio WFM kan organisationen planera och hantera sin verksamhet genom 
avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering. Samtidigt innehåller lösningen de verktyg 
och den teknik som behövs för att ge dagens arbetskraft större befogenheter, bättre utbildning och effektivare ledning.

Prognoser: Prognostisering av flera kompetenser och kanaler för både kortsiktig och långsiktig planering, samt för trender och säsongsmässig 
analys.

Scheman: Kraftfull motor för optimerad schemaläggning av flera kompetenser för effektiv arbetskraftsplanering, med beaktande av 
arbetstidslagstiftning, efterfrågan, anställdas önskemål med mera.

Personal: Personaladministration, inklusive avtal om arbetstid och tilldelning av kompetenser.

Skift: Effektiv skiftgenerator för att bygga arbetsskift utifrån en blandning av schemalagda aktiviteter.

Budgetar: För långsiktig planering av personalbehov. Jämför tillgänglig personal med prognostiserat resursbehov.

Intraday: Ger en översikt och detaljerad analys av daglig trafik, prestation och bemanning ner till intervallnivå.

MyTime: MyTime tillhandahålls både som en webbaserad personalportal och som en iOS/Android-app. Den ger inte bara anställda åtkomst till sina 
scheman utan innehåller även branschledande verktyg för självbestämmande genom inställning av arbetstidspreferenser och självbedömningar.

CC/CX Connector:  Calabrio innehåller officiellt certifierade anslutningar för alla större plattformar för kontaktcenter och kundupplevelser. 
Kontaktuppgifter kan överföras automatiskt till Calabrio WFM.

Software Development Kit (SDK):  Calabrio WFM har en kraftfull SDK-plattform för anpassad utveckling och integrering.

FÅNGA STUNDEN:

Smidighet för
det moderna 
kontaktcentret



Självbestämmande,
utbildning och
ledning för 
dagens arbetskraft

Självbestämmande
GE DINA ANSTÄLLDA AUTONOMI OCH FLEXIBILITET VAR DE ÄN ARBETAR

Semesterplanering – frånvaro kan bokas automatiskt från alla slags enheter
Spara tid och pengar med semesterplaneraren, som frigör värdefulla resurser och eliminerar 
pappersbaserat godkännande av semester och ledig tid. Dina anställda bokar själva in sin frånvaro via 
MyTime-portalen/-appen och får manuella eller automatiserade godkännanden, avvisanden eller 
meddelanden om väntelista enligt fördefinierade företagsregler.

Skiftbyten – de anställda kan visa och byta skift med minimal övervakning
De anställda kan byta skift – med eller utan inblandning från teamledare/administratör – samtidigt som 
bemanningskraven uppfylls. Dina anställda kan snabbt och enkelt visa, utvärdera och byta tillgängliga 
skift på skiftbytestavlan i sin MyTime-portal/-app för anställda.

Övertidshantering – företaget kan anpassa sig snabbare med insikter och 
inflytande från de anställd
Det har aldrig varit enklare än nu att hitta personal på kort tid för att uppfylla bemanningsbehovet. Dina 
anställda kan ange sin tillgänglighet för övertid via MyTime-portalen-/appen, och skapar på så sätt en 
extra resurspool som planeraren kan använda efter behov. Personalen ute på fältet kan i 
självbetjäningsområdet också se när övertid sannolikt är tillgänglig. De kan sedan begära att få arbeta 
under den relevanta övertidsperioden och godkännande kan ges automatiskt eller manuellt.



Självbokning – de anställda får frihet att uppnå mer
Låt anställda med kundkontakt själva flytta sina luncher och raster för dagen eller för de kommande sju 
dagarna. Schemat uppdateras direkt när någonting har flyttats. Ledningen kan ställa in olika parametrar 
och personalbeläggningen kan bevakas automatiskt. Därför krävs liten eller ingen ledningsinblandning 
och kundservicenivåerna förblir opåverkade. Frigör de anställdas potential genom att minska stress och 
rigida manuella processer.

Grant – din virtuella assistent för enklare självbetjäning för anställda
Grant är din egen WFM-concierge som hanterar alla rutiner i samband med schemabokning, så att du 
kan fokusera på helhetsbilden. Grant övervakar nuvarande bemanning i kombination med de anställdas 
kompetenser och scheman och skickar chattmeddelanden när frivillig ledig tid är tillgänglig.



Utbilda
ÖKA INSYNEN OCH KOMMUNIKATIONEN KRING VIKTIGA MÄTETAL

Data Explorer – lås upp kraften i dina uppgifter
Anpassa rapporteringen med de mätetal som har störst betydelse för ditt kontaktcenter. Det går att 
skapa rapporter och instrumentpaneler så att alla användare har tillgång till information och 
uppdaterade uppgifter som förut var svåra att få tag på och kombinera. Standardiserade 
instrumentpaneler kan också skapas så att alla användare har tillgång till exakt samma information och 
är likadant informerade.

Anpassade instrumentpaneler för startsidan – snabba insikter nära till hands
Skapa anpassade instrumentpaneler med Data Explorer-teknik för att få se de mest betydelsefulla 
uppgifterna på startsidan när du loggar in. Kontaktcentermiljön är föränderlig, och du kan snabbt 
anpassa mätetalen på startsidan för att hålla dig informerad direkt och fördjupa dig i områden som 
behöver uppmärksamhet – utan att behöva lämna startsidan.

Spelifiering – främja representanternas prestationer och utveckling
Utbilda och motivera de anställda med märken och poängkort, och belöna de högst presterande baserat 
på mätetal som är viktiga för ditt företag.



Hantera
ÖVERVAKA OCH HANTERA TEAM OCH PROCESSER PÅ ETT INTELLIGENT SÄTT I 
DEN NYA ARBETSVÄRLDEN

Real-Time Adherence (RTA) – upptäck och korrigera problem omedelbart
Övervaka anställdas status med anpassade översikter – i realtid. RTA-informationen som visas tillsammans 
med scheman och statusuppgifter för anställda gör det enkelt att spåra efterlevnad och göra 
schemajusteringar – servicenivåmålen kan upprätthållas hela dagen. Användaren kan visa den historiska 
efterlevnaden för att upptäcka beteendemönster och godkänna icke-efterlevnad.

Team – hantera teamet och anpassa scheman varifrån som helst  
Gör det möjligt för många olika teamorganisatörer att effektivt gruppera, spåra och anpassa scheman samt 
övervaka de anställdas status.

Agent Schedule Messenger (ASM) – håll koll på och förbättra efterlevnaden
Popup-påminnelser och meddelandegränssnitt (för snabb, effektiv kommunikation mellan 
kundrepresentanter och teamledare) hjälper de anställda att inte bara hålla koll på sina schemalagda 
aktiviteter under dagen utan också uppnå servicenivåmålen genom bättre schemaefterlevnad.

CalendarLink – dela scheman och nå dem varifrån som helst 
Anställda kan visa de senaste schemaändringarna på den mobila enhet de föredrar och från tredje parts 
kalendertjänster (t.ex. iCal, MS Outlook) – var som helst och när som helst. Detta eliminerar inte bara 
omständliga manuella meddelandeprocesser utan ökar också schemaefterlevnaden.

SMSlink – schemaförändringar på språng, i realtid
Automatiska meddelanden om schemaändringar som skickas till anställda via SMS eliminerar 
arbetsintensiva manuella processer. Proaktiva meddelanden ger större schemaefterlevnad!

Integrering med lönesystem – hantera och automatisera lönerutinerna
Genom att automatisera lönerutinerna kan man potentiellt eliminera dyra lönefel och spara administrativ 
tid. Lönefunktionerna kan integreras med en rad olika lönesystem. Enkla importer/exporter av 
schemalagda arbetstimmar för anställda och eventuella avvikelser – frånvaro, övertid eller skiftarbete med 
mera – överförs till mer komplexa exporter som omfattar avancerade ersättningsberäkningar.

BPO Exchange – minska glappet mellan behovet av resurser och deras tillgänglighet
För att kunna tillmötesgå varierande servicekrav samtidigt som man optimerar kostnaderna krävs det ofta 
att man använder externa resurser för att uppfylla servicenivåkraven. Med BPO Exchange kan alla 
personalbehov exporteras och tillgängliga resurser importeras under planerings- och bemanningsfaserna. 
Detta ger en översikt av den totala bemanningssituationen för både interna och BPO-resurser, och hur 
mycket vardera bidrar med.



Service och 
support

Calabrio använder en kundcentrerad metod för att tillhandahålla global dedikerad service och support, förstå era 
unika utmaningar och mål och bidra med expertis så att ert kontaktcenter kan utvecklas.

• Fokuserat tillämpningsstöd: ett dedikerat expertteam som ser till att lanseringen sker enligt tidsplanerna och 
inom budget

• Kontinuerlig optimering: vi håller koll på när dina behov förändras och hjälper dig att maximera värdet av 
lösningen allt eftersom ditt företag utvecklas.

• Innovationscenter: du får tillgång till ett dedikerat innovationsteam som är till för att skapa och dela 
etablerad bästa praxis, nytänkande och nya strategier i framkant.

• Expertis dygnet runt: ditt kontaktcenter finns till hands när dina kunder ringer – och vi finns till hands när du 
behöver oss.

• Utbildning på plats eller online: från lanseringsutbildning för representanter och arbetsledare till digitala 
guider för ny personal kan vi hjälpa ditt team att få ut så mycket som möjligt av nya Calabrio ONE.



Skapa ett modernt kontaktcenter – omvandla ditt 
företag
Calabrio Analytics är den centrala lösningen i Calabrio ONE – ett komplett programpaket för Workforce Optimization (WFO) 
som revolutionerar hur företag engagerar sina kunder. Calabrio ONE omfattar samtalsinspelning, kvalitetsstyrning, workforce 
management, flerkanalig analys av kundåsikter och avancerad rapportering. Programpaketet registrerar, samlar in och 
analyserar kundinteraktioner för att ge en enhetlig syn på kunden och förbättra representant- och kundupplevelsen. Det här är 
marknadens enda fullständiga WFO-molnlösning med multitenans.

SAMTALS-
INSPELNING

KVALITETS-
STYRNING

AVANCERAD
RAPPORTERING

CALABRIO
ANALYTICS

Oerhört väl integrerade rapporterings- och 
analysverktyg som integrerar kund- och 
företagsdata från hela organisationen. Bryt 
ner datasilor, eliminera omständlig 
rapportering, visualisera viktiga mätetal och 
se den helhetsbild som uppgifterna ger.

Sofistikerade tal- och textanalysmotorer som 
fångar upp kundernas åsikter – och intuitiva 
resultat som gör uppgifterna levande. 
Utnyttja förutsägande och normativa 
insikter för att ge värde åt team inom 
försäljning, marknadsföring, IT, 
produktutveckling och företagsutveckling.

WORKFORCE
MANAGEMENT

Det rena och enkla sättet att fånga in varje 
kundåsikt – från varje kanal. Skapa en 
enhetlig syn på kunden, se helhetsbilden med 
ny tydlighet och utnyttja omfattande data om 
kundåsikter för att driva viktiga företagsmål.

Starkt automatiserad och effektiv 
utvärdering av 100 % av 
kundinteraktionerna. Förkorta 
feedbackslingorna och rikta utbildningen för 
att främja bättre resultat hos 
representanterna vilket direkt förbättrar 
kundnöjdheten.

Smart prognostisering, schemaläggning och 
administrationsverktyg som driver 
förbättrade WFM- strategier. Förutspå och 
reagera effektivt på dynamiska 
kundsamtalsvolymer och leverera en 
konsekvent utmärkt 
kontaktcenterupplevelse.

Om du vill få en demonstration av Calabrio Analytics och lära dig mer om hur Calabrio ONE 
revolutionerar organisationernas sätt att engagera sina kunder kan du besöka calabrio.com.

calabrio.com
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