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Calabrio WFM främjar 
Zens strategi för 
tillväxt och hjälper 
till att effektivisera 
verksamheten.
Zen Internet grundades 1995 och har vuxit från en nyskapande internetleverantör 
till en aktör som erbjuder ett heltäckande utbud av data-, röst- och hostingtjänster till 
företag och privatpersoner i hela Storbritannien. Tillväxtplanerna för de kommande 
tio åren är ambitiösa, med målet att fördubbla såväl storlek som omsättning. Det är 
spännande tider för Zen, och deras personcentrerade inställning förblir ryggraden 
i allt de gör – nöjda medarbetare, nöjda kunder och nöjda leverantörer. Faktum är 
att Zens personcentrerade inställning har säkrat dem en plats på Sunday Times lista 
över de 100 bästa arbetsgivarna. För att hjälpa dem att lyckas och fortsätta förbättra 
medarbetarnas och kundernas upplevelse bestämde sig Zen för att implementera en 
WFM-lösning på sitt kontaktcenter för småföretag och privatpersoner.

FRÄMSTA KRAV
Zen sökte ett system som skulle främja deras tillväxtstrategi och bidra till att 
effektivisera verksamheten. De använde tidigare ett antal Excel-ark för att planera, 
schemalägga och prognostisera bemanningen, vilket var både tidskrävande och 
komplicerat. Ineffektiviteten påverkade även kundupplevelsen. Zen ville ha ett system 
som var enkelt att använda både för ledningsgruppen och kundservicemedarbetarna. 
Som en del i företagets fokus på nöjda medarbetare ville de hitta en lösning som 
skulle göra det enkelt för de anställda att snabbt se sina arbetspass, begära ändring av 
arbetspass, ansöka om ledighet (och snabbt få svar) för att kunna balansera jobb och 
fritid på ett flexibelt sätt.

VALET AV LÖSNING
Det tog Zen 12 månader att fatta beslutet att välja Calabrio WFM via Business Systems. 
Lesley Bell, operativ chef för Zen, säger: ”Eftersom vi tog så lång tid på oss att fatta 
vårt beslut hann vi bygga fantastiska relationer med teamet på Business Systems. 
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LÖSNING
Calabrio WFM har blivit särskilt 
populärt hos de anställda, 
eftersom de har fått större 
möjlighet att planera tillvaron 
utanför kontoret.



Calabrio WFM främjar Zens strategi för tillväxt 
och hjälper till att effektivisera verksamheten.

2

Samarbetet fungerade smidigt och det kändes som om vi jobbade 
med personer i vårt eget team. När vi skulle underteckna avtalet 
och få styrelsens godkännande var vår säljare Alex enormt 
hjälpsam och gav oss stöd och rådgivning som stärkte våra 
argument.” Zen undersökte ett antal WFM-lösningar, men valde 
Business Systems efter att ha utvecklat fantastiskt goda relationer 
till teamet. Demogenomgångarna var professionella och teamet 
stod redo att bistå Zen med ytterligare support och information i 
alla lägen. Lesley Bell berättar: ”Alex jobbade på i bakgrunden för 
att lösningen skulle förverkligas, vilket hjälpte oss att presentera 
förslaget för styrelsen på ett övertygande sätt.”

LÖSNING
Zen Internet blev mest imponerade av mobilappen MyTime. 
Med sitt fokus på medarbetarna ville de tillgodose de anställdas 
behov, och de insåg att MyTime gav personalen möjlighet att få 
åtkomst till sina scheman, kontrollera arbetspass, byta arbetspass 
med varandra och ansöka om ledighet med snabba svar. Det här 
verktyget har blivit särskilt populärt hos de anställda, eftersom 
de har fått större möjlighet att planera tillvaron utanför kontoret. 
Planen är även att Zen ska börja använda preferenser för 
arbetspass via mobilappen, så att medarbetarna kan informera 
schemaläggaren om att de föredrar ett visst arbetspass.

För Zen innebär möjligheten att ha rätt antal personer på rätt 
plats vid rätt tidpunkt att de kan tillhandahålla bättre kundservice. 
Nu kan de köra prognoser snabbt och effektivt, få tydlig översikt 
över den aktuella situationen och säkerställa att de har rätt 
förutsättningar att lyckas. De kan även skapa ”tänk om”-scenarier. 
Den här möjligheten utnyttjade Zen bland annat för att få en 
bättre bild av hur preferensbaserad schemaläggning skulle 
fungera innan de bestämde sig för att implementera funktionen. 
De kan enkelt köra ett scenario för att se vad som skulle hända 
om samtalsvolymerna ökade med 10 eller 20 % för att säkerställa 
att de kan nå upp till de förväntade servicenivåerna. I samband 
med helgdagar kan historisk data tillämpas. Callcentret kan 
till exempel hämta data från de senaste fem helgdagarna och 
granska samtalsvolymer samt när olika volymer kom in, för att 
prognostisera och schemalägga inför kommande helgdagar. Lesley 
Bell säger: ”Business Systems har varit enormt hjälpsamma från 
början till slut. Calabrio är fantastiskt för att skapa olika scenarier 

för prognoser, något som vi inte hade tillgång till tidigare. Med 
hjälp av programvaran kan jag fatta väl underbyggda beslut 
gällande arbetsbelastning, och jag kan med större exakthet 
prognostisera eventuella utmaningar som kan dyka upp i den 
löpande verksamheten på avdelningen.

När det gäller våra scheman kan de skapas flera år i förväg, 
men det är Zen som beslutar vilka datum som ska visas för 
medarbetarna. När det oväntade inträffar, till exempel hög 
frånvaro samma dag eller en plötslig ökning av antalet samtal, 
finns en optimeringsfunktion som Zen kan köra med en enda 
knapptryckning. Så om det saknas medarbetare med kunskap 
inom ett specifikt område kan verktyget flytta runt anställda, 
för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga servicenivå 
med den personal som finns tillgänglig. Det fungerar även när 
samtalsvolymerna minskar och medarbetare kan flyttas till 
e-posthantering i stället. Allt med en enkel knapptryckning!

I Calabrio går det dessutom att skapa kombinationer av olika 
arbetspass så att medarbetarna vid behov kan jobba i flera 
kanaler som e-post, chatt och inkommande telefonsamtal under 
samma dag. Zen kan dessutom ta hänsyn till kompetensnivån hos 
nyanställda. Verktyget inkluderar kompetensnivå vid beräkning 
av det antal medarbetare som behövs under en viss period. 
Informationen kan läsas in i förväg och kompetensnivån ökar 
automatiskt vecka för vecka.

IMPLEMENTERING, UTBILDNING OCH IDRIFTTAGANDE
Lösningen implementerades först inom Zens avdelningar för 
småföretag och privatpersoner, men de kommer även att införa 
lösningen i sitt nya kanalteam som en del i planerna för expansion 
och tillväxt. Business Systems team hade ett nära samarbete med 
Zen, och Kay-Leigh Butler, Resource Planning Analyst på Zen, 
var projektledare. Lesley Bell på Zen berättar: ”Konsulterna från 
Business Systems var fantastiska och stöttande, och de fokuserade 
verkligen på det som är bäst och enklast för oss. Det märks att  
de är vana vid att samarbeta med partners och de hade ett  
enormt tålamod.”

Lesley fortsätter: ”Implementeringen och idrifttagandet var 
mer än smidigt, det var helt problemfritt. När det var dags för 
idrifttagandet kände min resursplanerare Kay-Leigh att vi inte 

”Implementeringen och idrifttagandet var  
mer än smidigt, det var helt problemfritt.”
– LESLEY BELL, OPERATIONS MANAGER, ZEN INTERNET



Calabrio WFM främjar Zens strategi för tillväxt 
och hjälper till att effektivisera verksamheten.

3

ens behövde ha med oss Business Systems på plats. Men de 
ville gärna vara med, vilket också var fantastiskt. Det hela flöt 
på utan problem och med mycket få frågor från medarbetarna i 
frontlinjen. Det berodde delvis på att våra medarbetare var såpass 
positiva till systemet. De hade varit med på en workshop och på 
demogenomgångar, och de visste hur Calabrio såg ut.”

WFM-konsulterna från Business Systems höll två workshops 
på vardera tre dagar, där de två teamen samverkade för att 
uppnå optimal konfiguration och maximal avkastning från start. 
Business Systems konsulter har praktisk erfarenhet av att arbeta 
på kontaktcenter inom olika branscher och kunde hjälpa Zen 
att sätta samman team, samla och köra tidigare samtalsdata så 
att prognostiseringen kunde starta i god tid inför planering och 
schemaläggning. Det gick snabbt för både medarbetarna och deras 
Resource Planning Analyst, Kay-Leigh Butler, att börja använda 
systemet. Kay-Leigh hade aldrig använt en WFM-lösning tidigare, 
men kan nu arbeta helt självständigt tack vare intensiv utbildning, 
rådgivning och en specialanpassad användarguide.

SUPPORT OCH SERVICE
Zen har en mängd olika alternativ för löpande support och  
service. De har tillgång till Business Systems kundservice med  
ett team bestående av supporttekniker, och ett dokumenterat 
resultat på 99,999 % uppfyllda servicenivåavtal. Calabrio 
tillhandahåller även ett onlineforum som innehåller instruktioner 
om hur olika funktioner ska användas och förklaringar av de  
termer som används.

Lesley Bell säger: ”Vi använder främst onlineforumet för support. 
Vi har vänt oss till konsulterna vid några tillfällen, men det mesta 
klarar vi av att lösa på egen hand. I början när vi granskade  

systemet hade vi mängder av frågor, men det var aldrig några 
problem för Business Systems. Det har varit ett fantastiskt 
samarbete helt utan press.”

FÖRDELAR
Zen Internet upptäcker ständigt nya fördelar med Calabrio, i 
synnerhet i form av ökat medarbetarengagemang, vilket i sin tur 
förbättrar kundupplevelsen och effektiviteten.

Tidsbesparingarna är betydande. Till exempel tar det numera 
bara några minuter att skapa en prognos som tidigare tog en halv 
arbetsdag att generera manuellt. Eftersom Zen genomgår en 
omorganisation är det många frågor i luften, och resursplaneraren 
kan enkelt söka igenom all data för att svara på komplexa frågor 
som tidigare hade tagit flera dagar att besvara. Zen ville exempelvis 
undersöka möjligheten att köra ett arbetspass från 8.00 till 20.00, 
och behövde veta hur mycket personal de skulle behöva för att 
bemanna passet. De fick svaret på några få minuter. Zen har en 
personcentrerad inställning som omfattar såväl medarbetare som 
kunder. De är därför särskilt imponerade över hur många timmar 
de har kunnat schemalägga och erbjuda sina team för personlig 
utveckling. Tiden har ökat till hela 75 timmar jämfört med 12 
timmar under tidigare månader. Medarbetarnas tillgänglighet är 
numera mycket tydligare, och de kan lätt förstå vikten av att låta 
en medarbetare satsa på sin utveckling i stället för att hantera 
kundärenden i perioder.

Lesley Bell kommenterar: ”Bara att ha rätt antal personer på rätt 
plats vid rätt tidpunkt har förbättrat kundupplevelsen, och det har 
definitivt förbättrat medarbetarupplevelsen. Mobilappen MyTime 
har verkligen ökat medarbetarengagemanget eftersom den ger dem 
större möjlighet att balansera jobb och fritid. Automatiseringen 
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av ledighetsansökningarna har minskat resursplanerarens administrativa arbetsbörda.” Bearbetningstiderna har 
minskat markant och transparensen har ökat tack vare möjligheten att få snabb åtkomst till realtidsdata med en 
knapptryckning. Zen kan fatta mer välgrundade affärsbeslut för ökad effektivitet, samtidigt som de har blivit mer 
agila som organisation, något som kommer att bli särskilt gynnsamt under deras omorganisation och tillväxt.

FRAMTIDEN
För närvarande har Calabrio implementerats inom verksamheten för småföretag och privatpersoner och används 
av det tekniska supportteamet. På längre sikt vill Zen att alla medarbetare ska använda lösningen. De undersöker 
även spelifiering som en möjlighet att motivera medarbetarna på ett underhållande sätt. De kommer att kunna 
ange sina egna nyckeltal via en CSV-fil för att exempelvis få tillgång till CSAT- eller kvalitetsindex. Talanalys är ett 
annat område som de har börjat undersöka. 

Hur ser framtiden ut för Zen och Business Systems? Lesley Bell på Zen säger: ”Vi ser vår relation som ett 
samarbete och ett partnerskap, vi har varit mycket öppna och transparenta med teamet från Business Systems, 
vi har delat våra framtida affärsmöjligheter och målsättningar med dem. Vi är helt övertygade om att när de här 
framtidsplanerna utvecklas under de kommande månaderna kan vi när som helst lyfta luren och ringa Business 
Systems, eftersom vi har ett genuint partnerskap där de är som en förlängning av vårt eget team.”

OM BUSINESS SYSTEMS
Business Systems har specialiserat sig inom system för Workforce Optimization och kundinsikt i 30 år. Vi 
tillämpar våra djupgående kunskaper för att erbjuda specialanpassade lösningar och processer som ger effektiva 
svar på kundernas problem. Våra lösningar omfattar allt från Workforce Management, inspelning och analys 
av kundinteraktioner och feedback till kvalitetsövervakning och processautomatisering. Vi är några av de mest 
välkända globala innovatörerna i branschen, och vi tillför mervärde till varje projekt genom att säkerställa smidig 
integration och implementering så att våra kunder kan glädja sig åt snabb avkastning på sin teknikinvestering.  
Mer information finns på businesssystemsuk.co.uk.

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

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

