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Lyckad WFM-
implementering 
ger engagerade 
medarbetare på OTTOs 
servicecenter.
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PRODUKTER SOM ANVÄNDS
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UTMANING
Som många andra återförsäljare har även 
OTTO behövt anpassa sig för att skapa 
konkurrensfördelar. Utmaningen var att 
uppmuntra medarbetarna till ett nytt 
tankesätt och nya sätt att samarbeta, med 
starkt fokus på rättvisa och jämlikhet. För 
att uppnå detta introducerade OTTO-
koncernen ett organisationsövergripande 
förändringsprogram.

LÖSNING
OTTO använder numera Calabrio WFM för 
att skapa scheman för 1 600 medarbetare. 
Redan i ett tidigt stadium fattade företaget 
beslutet att inte centralisera alla WFM-
processer direkt, för att göra medarbetarna 
mer delaktiga från start. Det var ett tecken 
på respekt för schemaläggarna på varje 
kontor som har en särskild relation till 
sitt team, och som vet vad medarbetarna 
behöver, hur de vill arbeta och hur den 
nya Calabrio-lösningen kan stödja deras 
individuella behov.

ÖVERSIKT
OTTO är Tysklands största e-handelsföretag för möbler och heminredning, och saluför 
över 6 800 varumärken. Företaget började med e-handel 1995 och i dag genereras över 
95 % av intäkterna från onlineförsäljning. Under ett enda räkenskapsår beställer över 
6,6 miljoner kunder sina produkter via internet. Under intensiva perioder får otto.de 
upp till tio nya beställningar varje sekund.

”Personligt, snabbt och via alla kanaler” är OTTOs löfte till kunderna, som har utsett 
företaget till det mest kundorienterade detaljhandelsföretaget i Tyskland. För att 
bibehålla sitt goda rykte förlitar sig OTTO på ett nationellt nätverk bestående av 15 
kontaktcenter – eller ”relationscenter” – som fokuserar på att leverera en exceptionell 
shoppingupplevelse för kunderna, dygnet runt.

Som många andra återförsäljare har även OTTO behövt anpassa sig för att skapa 
konkurrensfördelar. Utmaningen var att uppmuntra medarbetarna till ett nytt 
tankesätt och nya sätt att samarbeta, med starkt fokus på rättvisa och jämlikhet. 
För att uppnå detta introducerade OTTO-koncernen ett organisationsövergripande 
förändringsprogram.
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KULTURELLA FÖRÄNDRINGAR STARTAR MED 
STÖRRE MEDARBETARENGAGEMANG 
Implementeringen av Calabrio WFM har inneburit en kombination 
av kulturella, funktionella och affärsmässiga fördelar. Utöver 
att medarbetarna har blivit betydligt mer delaktiga och OTTOs 
förändringshanteringsprocess har främjats har man numera en 
produkt som är kompatibel med företagets arbetssätt. Själva 
implementeringen var snabb och framgångsrik, och systemet har 
gjort prognostiseringsaktiviteterna för miljontals arbetspass enormt 
mycket snabbare och enklare. OTTO bedömer dessutom att den tid 
som företaget har sparat in tack vare denna automatisering redan har 
kompenserat kostnaden för det ursprungliga projektet – även om det 
inte var det främsta skälet till att valet föll på Calabrio.

15 RELATIONSCENTER, 2 
MILJONER ARBETSPASS
Verksamheten är enormt omfattande och präglas av stor variation. 
Stefan Schaff, divisionschef på OTTO, förklarar: ”Våra center 
är öppna dygnet runt, sju dagar i veckan, och består av allt från 
kontaktcenter som besvarar inkommande samtal om beställningar 
eller allmänna frågor, till specialiserade filialer som hanterar aspekter 
som kreditärenden eller partnerrelationer. Allt detta omfattar 4 500 
skiftrotationer och över 2 miljoner arbetspass – det är en enorm och 
komplex organisation.

JAKTEN PÅ DEN PERFEKTA TEKNIKPARTNERN
Det var hög tid för en förändring, och högsta prio var att hitta en 
WFM-partner (Workforce Management) som kunde skapa balans. 
Vissa relationscenter förlitade sig fortfarande på manuella processer 
för schemaläggning och prognostisering. Stefan Schaff berättar: ”Det 
var hög tid för en förändring. Vårt mål var att hitta en enda lösning 
som var modern och, viktigast av allt, gick att anpassa efter hur våra 
medarbetare ville jobba. Efter att ha utvärderat fyra produkter valde 
vi Calabrio WFM, eftersom de hade den bästa visionen för hur vi 
skulle involvera våra medarbetare.“

CALABRIO MYTIME
OTTO använder numera Calabrio WFM för att skapa scheman för 
1 600 medarbetare. Redan i ett tidigt stadium fattade företaget 
beslutet att inte centralisera alla WFM-processer direkt, för att göra 
medarbetarna mer delaktiga från start. Det var ett tecken på respekt 
för schemaläggarna på varje kontor som har en särskild relation till sitt 
team, och som vet vad medarbetarna behöver, hur de vill arbeta och 
hur den nya Calabrio-lösningen kan stödja deras individuella behov.

Före implementeringen av Calabrio WFM brukade medarbetarna 
skriva ut sina scheman på papper som riskerade att snabbt bli 
inaktuella. Nu utnyttjar de flesta realtidsfunktionerna i modulen 
Calabrio MyTime för att se sina uppdaterade scheman på mobilen, 
och uppskattar möjligheten att kunna byta arbetspass för att hinna 
med familje- och fritidsaktiviteter.

FÖRDELARNA MED CALABRIO WFM
Automatiseringen har inneburit att det går betydligt snabbare att 
genomföra semesterplanering och godkänna ledighetsansökningar 
för flera olika arbetspass, arbetsgrupper och platser, och 
transparensen har gjort semesterplaneringen rättvisare för alla. 
Stefan Schaff tillägger: ”På koncernnivå är det ett enormt värdefullt 
verktyg som rent strategiskt underlättar vår förändringshantering 
genom att engagera medarbetare inom hela organisationen.”

PLANER FÖR FRAMTIDEN
OTTO har ambitiösa framtidsplaner: Förtroendet inom organisationen 
har inneburit att teamet nu samarbetar med schemaläggarna 
för att omvärdera centraliseringsmöjligheterna. De allra flesta 
prognostiseringsprocesserna är redan centraliserade på många 
center. OTTO planerar att utöka detta till schemaläggningen, 
samtidigt som fördelarna med MyTime maximeras på alla orter.

ZUKUNFTSPLÄNE
OTTO hat ehrgeizige Pläne: Das Vertrauen im gesamten Unternehmen 
hat das Team dazu ermutigt, in Zusammenarbeit mit den Planern

”Vårt mål var att hitta en enda lösning som var 
modern och, viktigast av allt, gick att anpassa 
efter hur våra medarbetare ville jobba. Själva 
implementeringen av Calabrio WFM var snabb och 
framgångsrik, produkten fungerar som den ska och har 
gjort prognostiseringsaktiviteterna för miljontals 
arbetspass enormt mycket snabbare och enklare.”
STEFAN SCHAFF, DIVISIONSCHEF, OTTO
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VARFÖR CALABRIO?
Stefan Schaff sammanfattar: ”Redan från start hade Calabrio en tydlig vision och presenterade lysande idéer för 
att engagera våra medarbetare. Vi växer steg för steg och ser fram emot att förverkliga ännu fler av de fördelar 
som Calabrio WFM kan ge i framtiden.”

EINIGE SCHNELLE FAKTEN
• Kundservice dygnet runt på 15 relationscenter

• 1600 agenter

• Över 2 miljoner arbetspass

• Calabrio valdes för bästa vision och flexibilitet

OM CALABRIO
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.

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

http://www.calabrio.com/de
http://www.calabrio.com/de

