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EN GENOMSNITTLIG ORGANISATION 
ANALYSERAR BARA 2 % AV  
ALLA KUNDINTERAKTIONER

För att lyckas på dagens 
konkurrensutsatta marknad  
behöver du inblick i 100 %  
av företagets kundinteraktioner.
Men hur ska du uppnå det? Kontaktcentret hanterar hundratals, om inte tusentals, interaktioner i alla  
kanaler (röst, e-post, chatt, sociala medier) varje dag. Och en genomsnittlig organisation analyserar  
bara 2 % av alla kundinteraktioner.

Lösningen heter Calabrio Analytics – ett praktiskt system som ger dig alla verktyg du behöver för att 
snabbt analysera 100 % av dina kundinteraktioner och omvandla ditt flerkanaliga kontaktcenter till en 
hubb av Customer Intelligence – som du kan utnyttja för att skapa kundcentrerade strategier som löser 
utmaningar och tillför affärsvärde inom hela organisationen.
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Transformera ditt 
kontaktcenter
INSIKTER FÖR ÖKAT ENGAGEMANG OCH  
ÖVERLÄGSNA KUNDUPPLEVELSER

• Bättre coachning och effektivare utvärderingar – 
Identifiera kontakter att utvärdera så att problem 
kan åtgärdas innan de påverkar medarbetarnas 
engagemang eller kundupplevelsen.

• Förenklad efterlevnad och riskeliminering –  
Bevaka manusföljsamheten automatiskt för att 
inte riskera böter eller tvister.

• Färre upprepade kontakter genom förbättrad 
utbildning och genom att identifiera ärenden som 
kan undvikas/hanteras via självbetjäning.

• Minskade kontaktvolymer genom att snabbt 
identifiera orsaken till ökningar, t.ex. ett fel på 
webbplatsen, i god tid för att åtgärda problemet.

• Förkortad hanteringstid och  
förbättrad kompetens –  
Om du t.ex. lanserar en ny produktlinje kan du 
snabbt identifiera de medarbetare som behöver 
mer riktad utbildning och coachning. Förbättra 
prognoserna genom frasträffar som identifierar 
händelser och relaterad kontaktvolym för mer 
korrekta prognoser för kommande händelser.

• Accelererad försäljning – Identifiera möjligheter 
till merförsäljning. Hjälp medarbetarna att bli 
effektiva säljare genom att analysera om, när 
och hur de inleder försäljningen. Identifiera hur 
de diskuterar funktioner och fördelar, hanterar 
invändningar och kommer till avslut.

En praktisk lösning på dina komplexa affärsproblem:
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Praktisk och kostnadseffektiv  
analys för varje kontaktcenter 
Kontaktcenteranalys måste inte vara dyr. Den ska inte vara svår att implementera. Och den ska inte 
kräva en examen i datavetenskap. Calabrio Analytics är en okomplicerad, användarvänlig lösning 
som är kostnadseffektiv att installera och underhålla – perfekt för kontaktcenter i alla storlekar  
och branscher.

Ett enkelt, anpassningsbart och smart alternativ för kundcentrerad Business Intelligence.

Rapportering via självbetjäning – utan IT-
tekniker: Skapa specifika översikter för aspekter 
som kundretention, varumärkeskännedom, 
möjligheter till merförsäljning, eller 
manusföljsamhet och efterlevnad. Utnyttja 
detaljerade datavisualiseringar som ordmoln 
och interaktiva diagram för att visa en 
helhetsbild av kundresan..

Går att konfigurera efter dina affärsbehov: 
Du kan enkelt anpassa lösningen efter just dina 
affärsbehov. Ange de nyckeltal som är viktigast 
för dig och konfigurera systemet så att det 
analyserar, identifierar och visualiserar det som 
betyder mest för din verksamhet.

Avancerade sökfunktioner: Negativa sökord, 
boolesk sökning och andra avancerade verktyg 
hittar snabbt de mest relevanta interaktionerna 
och ger dina konversationer tydligare kontext.

ANPASSNINGSBART

Världsledande integrationer: Synkroniserade 
integrationer med ledande CCaaS/ACD-
plattformar hjälper dig i gång snabbare, och 
underlättar löpande support och underhåll.

Tydlig prissättning: Ett enda pris inkluderar  
tal-, text- och skrivbordsanalys. Inga dyra 
kostnader tillkommer.

Skapat för molnet: Lägre startkostnad. 
Automatiska uppdateringar. Du behöver 
inte betala för licenser som inte används. 
Inbyggd kontinuitet och säkerhet. Lägre total 
ägandekostnad. Snabbare fördelar genom enkla 
konfigurationsverktyg.

Snabbare användarutbildning: Tack vare ett 
modernt gränssnitt och intuitiva arbetsflöden 
behärskar medarbetare och chefer systemet 
efter några timmar – inte dagar eller veckor.

SMART

Ett system med många olika verktyg:  
Tal-, skrivbords- och textanalys i ett enda, 
enhetligt erbjudande. Tillgängligt i molnet för 
snabbare uppdatering samt ökad säkerhet  
och tillgänglighet.

Visa medarbetar- och skrivbordsaktivitet: 
Koppla medarbetarnas aktiviteter till resultatet. 
Få inblick i vad medarbetarna gör under och 
efter kundinteraktionen. Se vad de ägnar sig åt 
när de inte pratar med kunder.

Intuitivt gränssnitt: Widgetbaserade översikter 
avslöjar övergripande trender och gör det 
enkelt att studera aktiviteter, mönster och 
fokusområden på närmare håll.

Tal till text: Taltranskription skapar en 
skriftlig redogörelse och detaljerad analys av 
varje telefonkonversation. Ta kontroll över 
transkriptionen med hjälp av filter så att du  
bara transkriberar de samtal som är viktigast för 
ditt företag. 

Textanalys: Utvinn insikter från e-post, chatt, 
sociala medier, undersökningar och andra 
textbaserade kundinteraktioner för en  
sömlös flerkanalsstrategi.

Enkel sökning och kategorisering: 
Slutanvändaren kan söka igenom alla kontakter 
med snabba resultat och förhandsvisningar 
av helheten. Fraskategorierna kräver ingen 
avancerad utbildning och går att skapa direkt 
från gränssnittet i molnet.

ENKELT
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Service och Support
Den där femstjärniga kundupplevelsen som du strävar efter att skapa? Den förtjänar även du från dina 
leverantörer. Calabrio arbetar med ett kundcentrerat fokus för att erbjuda högkvalitativ service och support. 
Med inblick i dina unika utmaningar och mål tillhandahåller vi expertis som driver ditt kontaktcenter framåt.

Fokuserad implementeringssupport
Ett eget team av experter hjälper dig att implementera lösningen i tid och enligt budget.1

Löpande optimering
Vi anpassar oss ständigt efter dina behov och hjälper dig att maximera värdet av din  
lösning i takt med att din verksamhet utvecklas.

2

Innovationscenter
Ger dig tillgång till vedertagen praxis samt nytänkande lösningar och nya strategier från  
banbrytande föregångare.

3

Kunnig support dygnet runt
Ditt kontaktcenter är på plats när dina kunder ringer – och vi finns här när du än behöver oss.4

Utbildning på plats och online
Från introduktionsutbildningar för medarbetare och chefer till digitala guider för nyanställda och löpande 
medarbetarutbildning – vi hjälper er att prestera maximalt.

5



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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Skapa ett modernt kontaktcenter – 
transformera din verksamhet
Calabrio Analytics är hörnstenen i Calabrio ONE – ett komplett system för Workforce Optimization (WFO) som inkluderar samtalsinspelning, 
kvalitetshantering, Workforce Management, VOC-multikanalanalys och datahantering. Lösningen spelar in, lagrar och analyserar 
kundinteraktioner för att skapa en samlad överblick över kunden samt förbättra medarbetarens och kundens upplevelse. En enda sömlös 
molnlösning kombinerar en helt integrerad plattform för Workforce Engagement med självbetjäningsverktyg för VOC-analys och Business 
Intelligence. Calabrio ONE ger dig en komplett samling moderna verktyg som hjälper dig att utvinna det enorma värde som ligger dolt i din 
kundinteraktionsdata och omvandla hela din verksamhet.

CALL
RECORDING

Det enkla och effektiva sättet att fånga varje 
kundröst – i alla kanaler. Få en samlad bild av 
kunden, se helheten med ny skärpa och skapa 
heltäckande VOC-data som hjälper dig att nå 
viktiga affärsmål.

DATA 
MANAGEMENT

Fullständigt integrerade rapporterings- och 
analysverktyg samlar kund- och affärsdata 
från hela organisationen. Förhindra datasilor, 
eliminera tidskrävande rapportering, visualisera 
affärskritiska nyckeltal och ta del av allt din data 
har att berätta.

QUALITY
MANAGEMENT

Högautomatiserad och effektiv utvärdering 
av samtliga kundinteraktioner. Snabbare 
feedbackslingor och riktad utbildning ger bättre 
medarbetarprestationer som direkt  
ökar kundnöjdheten.

CALABRIO
ANALYTICS

Användarvänliga verktyg för tal-, text- och 
skrivbordsanalys tillvaratar kundens röst –  
och intuitiva rapporter och översikter gör  
din data mer överskådlig. Utvinn insikter  
för att driva igenom lönsamma förändringar  
på kontaktcentret och alla delar av  
företaget – från sälj och marknadsföring  
till HR och produktutveckling.

WORKFORCE
MANAGEMENT

Smarta verktyg för prognostisering, 
schemaläggning och administration skapar 
effektivare WFM-strategier. Du kan effektivt 
förutspå och hantera skiftande samtalsvolymer och 
skapa en jämn, positiv kontaktcenterupplevelse.

Om du vill se en demo av Calabrio Analytics och få veta mer om hur Calabrio 
revolutionerar företagens möjligheter att engagera sina kunder, gå till calabrio.com

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

