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Equinitis ”wow-ögonblick”  
med Calabrio.
ETT AV DE OMRÅDEN SOM EQUINITI VILLE FÖRBÄTTRA VAR MEDARBETARNAS 
ENGAGEMANG. DÄRFÖR INTRODUCERADES PREFERENSBASERAD 
SCHEMALÄGGNING I ETT TESTTEAM, VILKET GAV POSITIVA RESULTAT PÅ 
SERVICENIVÅER OCH MEDARBETARENGAGEMANG.

ÖVERSIKT
Equiniti Group plc, som grundades 2007 som en avknoppning av Lloyds TSB:s 
aktieregistreringsverksamhet, är ett brittiskbaserat outsourcingföretag med fokus 
på finansiella och administrativa tjänster. Företaget, som är börsnoterat på London 
Stock Exchange och ingår i FTSE 250 Index, är Storbritanniens ledande leverantör av 
aktieregistreringstjänster och tillhörande investerarprogram, med en omsättning på 406 
miljoner GBP år 2017.

Equiniti är aktieregistrator för över 700 företag, varav cirka 55 % inom FTSE 
100, och hanterar cirka 24 miljoner aktieägarkonton. Företaget erbjuder även 
administrationstjänster för aktieoptionsprogram, pensioner och förmånsplaner för 
anställda. Equiniti har över 4 000 medarbetare, varav 400 inom företagets Customer 
Experience Centre (CEC).

FRÄMSTA KRAV
Eftersom verksamheten är såpass komplex behövde Equiniti ett flexibelt system som 
kunde bidra till att optimera CEC-bemanningen och öka medarbetarnas engagemang, 
framför allt vad gällde skiftscheman och önskade arbetstider.

Equiniti erbjuder telefonitjänster för ett flertal kunder och produkter och behövde därför 
en skräddarsydd lösning. Företaget ville stärka sitt resursplaneringsteam för att kunna 
fatta effektiva beslut rörande kunder och kompetensspecifik bemanning.

Man ville även arbeta mot sina Lean-mål, och insåg att en mer avancerad Workforce 
Management-lösning krävdes för att kunna genomföra dynamiska skiftmönster och 
önskade arbetstider. Equiniti behövde dessutom en lösning som skulle stödja företagets 
backoffice-funktioner, webbchatt och interaktioner i sociala medier.

VALET AV LÖSNING
Equiniti använde en föråldrad lösning som den ursprungliga leverantören inte längre 
erbjöd support för. Att uppgradera den befintliga lösningen skulle bli enormt dyrt, och 
det skulle ändå inte ge den flexibilitet och komplexa schemaläggningsfunktionalitet som 
företaget behövde.
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UTMANING
Eftersom verksamheten är  
såpass komplex behövde 
Equiniti ett flexibelt system som 
kunde bidra till att optimera 
kontaktcentrets bemanning  
och öka medarbetarnas 
engagemang, framför allt vad 
gällde skiftscheman och  
önskade arbetstider.

LÖSNING
Equiniti introducerade 
preferensbaserad schemaläggning 
i ett testteam, vilket gav positiva 
resultat på servicenivåer och 
medarbetarnas engagemang. 
Nu planerar man att införa 
schemaläggning baserad på 
önskade arbetstider för hela 
arbetsstyrkan.
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Simon Thompson, Operations Planning Manager på Equiniti, insåg 
att man behövde en helt ny Workforce Management-lösning. Han 
vände sig till Business Systems, som Equiniti sedan länge varit kund 
hos och kände stort förtroende för.  

Efter flera workshops och diskussioner fastslog Equinitis 
resursplaneringsteam att Calabrio från Business Systems var 
rätt lösning för att kunna fatta mer välinformerade kund- och 
kompetensspecifika bemanningsbeslut.

LÖSNING
PREFERENSBASERAD SCHEMALÄGGNING
Ett av de områden som Equiniti ville förbättra var medarbetarnas 
engagemang. Därför introducerades preferensbaserad 
schemaläggning i ett testteam, med positiva resultat på 
servicenivåer och medarbetarengagemang. Planen är nu att 
införa schemaläggning baserad på önskade arbetstider för hela 
arbetsstyrkan under 2019. På så sätt kan agenterna ange sina 
önskade skift via agentportalen MyTime. Portalen kan antingen 
användas i en webbläsare på datorn eller i mobilappen. När 
agenten har angett sina önskade arbetstider kan schemaläggaren 
jämföra dem med de servicenivåer som krävs. Agenterna kan även 
ange sin tillgänglighet, till exempel ”Jag är tillgänglig mellan 8.00 
och 20.00 en viss dag, ge mig ett 8-timmarsskift mellan  
dessa tider”.

Att ta steget bort från fast roterande scheman, där agenterna 
arbetar på specifika veckodagar enligt specifika skiftmönster, 
innebär stora förbättringar av medarbetarnas engagemang och 
servicenivåer. Schemaläggaren kan skapa optimala scheman 
baserat på servicenivåer och personalens önskemål, vilket både 
ger nöjdare medarbetare och kunder. I framtiden kommer Equiniti 
även att kunna kombinera arbete i olika kanaler, eftersom man 
enkelt kan skapa en kombination av skift i Calabrio för olika 
kundkanaler som inkommande samtal, e-post och chatt.

MOBILAPP – MYTIME
Mobilappen MyTime (agentportalen) har blivit särskilt populär 
bland agenterna, eftersom de får svar direkt på sina ansökningar 
om semester, föräldraledighet, skiftbyten och övertidsarbete. 
Godkännandeprocessen är numera helt automatiserad, vilket 

hjälper teamledarna att spara enorma mängder tid, samtidigt 
som agenterna blir nöjdare och mer engagerade. Equinitis 
kontaktcenterchef har till och med kunnat se en minskning av  
ej schemalagd frånvaro, bland annat tack vare att agenterna nu  
kan se sina scheman fyra veckor i förväg i stället för två, har 
möjlighet att ta ledigt med kort varsel och kan ange önskade  
skift – funktioner som gör det lättare att uppnå balans mellan jobb 
och fritid. Schemat kan genereras flera år i förväg, samtidigt som 
det fritt går att ställa in vilket datum det ska bli tillgängligt  
för agenterna.

ÅRSBASERAD ARBETSTID
Equiniti använder sig även av årsbaserad arbetstid, vilket  
möjliggör schemaläggning baserad på behov. Till exempel finns 
det kanske vissa tider på året som är lite lugnare, då agenterna 
har relativt lite att göra. Med hjälp av årsbaserad arbetstid kan 
schemaläggaren planera in alla agentens arbetstimmar under 
året baserat på efterfrågan, för att undvika överbemanning under 
lugnare perioder.

OPTIMERINGSFUNKTION
Det kommer alltid att finnas tillfällen under året när det oväntade 
sker och schemat inte håller. När det inträffar använder Equiniti 
optimeringsfunktionen, som startas med en enkel knapptryckning. 
Den identifierar kunskapsluckor inom ett visst område och 
anpassar schemat för att säkerställa optimala servicenivåer 
med tillgänglig personal. Vid lägre volymer än beräknat kan 
medarbetarna i stället flyttas till andra kanaler och få notiser om 
vilka arbetsuppgifter som behöver hanteras.

PROGNOSTISERING OCH ”TÄNK OM”-SCENARIER
Equinitis affärsidé innebär att företaget ständigt tar sig an nya 
kunder och kontrakt. Här är funktionerna för prognostisering 
och ”tänk om”-scenarier särskilt användbara, eftersom de gör 
det möjligt att se hur verksamheten kommer att påverkas vid 
onboarding av en ny kund. Finns det tillräckligt med personal? Vad 
händer med servicenivåerna om samtalsvolymerna ökar med 10 
%? Eller med så mycket som 20 %? Prognoserna kan dessutom 
testas i 15-minutersintervaller, dagligen, varje vecka eller en gång 
om året.

”Mobilappen MyTime har blivit 
särskilt populär bland agenterna, 
eftersom de får svar direkt på sina 
ledighetsansökningar.”
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Vid schemaläggningen är ”tänk om”-scenarierna användbara. 
Här kan historisk data användas för att underlätta framtida 
schemaläggning. På så sätt behöver scenarieplaneringen inte 
längre vara en gissningslek, utan schemaläggningen kan baseras på 
fakta och data.

Data från de senaste fem storhelgerna kan till exempel ligga till 
grund för schemaläggningen av nästkommande storhelg. Det går 
inte bara att se själva volymen, utan även när den inkommer.

KOMPETENSGRUPPERING
Det var något av ett ”wow-ögonblick” för Equiniti när man insåg 
vilken tydlig överblick som kompetensgrupperingen gav. För första 
gången kunde företaget se inkommande trafik, prestationer och 
bemanning både för en viss kompetensnivå och sammantaget, 
på ett tydligare och mer övergripande sätt. En viss del av 
verksamheten har exempelvis som mål att tillgodose efterfrågan 
med hjälp av fyra kompetenser. Kompetensgrupperingen visar 

den viktigaste statistiken ner på intraday-nivå för de samlade 
kompetenserna, men belyser även frågor inom var och en av de 
kompetenser som ingår i kompetensgruppen.

KOMPETENSNIVÅ OCH GAMIFICATION
I tidigare system har Equiniti aldrig haft möjlighet att ta hänsyn 
till agenternas kompetensnivå. Nu använder man funktionen för 
samtliga nyanställda och kan motivera agenterna genom att höja 
deras kompetensnivå till exempelvis 60 % eller 80 %. 

Verktyget tar hänsyn till kompetensnivån vid beräkningen 
av det antal medarbetare som behövs under en viss period. 
Informationen kan förinställas och kompetensnivån ökar 
automatiskt vecka för vecka, vilket möjliggör mer exakt 
prognostisering och schemaläggning.

Dessutom kan Equiniti motivera sina anställda på ett lättsamt 
sätt genom gamification och lagtävlingar. Nu kan agenterna även 
ange sina egna nyckeltal via en CSV-fil, något som inte heller varit 
möjligt tidigare.

IMPLEMENTERING, UTBILDNING  
OCH IDRIFTTAGANDE
Implementeringen var komplex eftersom Equiniti hade så många 
IT-riktlinjer och rutiner. Dessutom var det ont om personal just 
när projektet skulle gå live, och man anlitade därför en konsult 
från Business Systems under tolv veckor för att täcka behovet. 
Systemet togs i drift i februari 2018, och Equiniti använder 
fortfarande Calabrio inom alla delar av sitt Customer  
Experience Centre.

Business Systems-teamet samarbetade nära Equiniti för att 
komma fram till den optimala konfigurationen för WFM-lösningen. 
Business Systems konsulter har själva arbetat på kontaktcenter 
inom många olika branscher, och kunde hjälpa Equiniti med att 
sätta samman team och samla all information som behövdes för en 
lyckad implementering. Equiniti fick utbildning inom många olika 
områden, bland annat följande:

• Resursplanering

• Utbildning av utbildare (”Train the Trainer”)

• Utbildning av agenter

• Utbildning av teamledare

Användarna tog snabbt till sig systemet eftersom teamet 
fokuserade på alla fördelar med Calabrio, som mobilapp, 
gamification, möjligheten att önska arbetstider och byta skift. De 
funktioner som skulle hjälpa Equinitis slutanvändare att uppnå 
bättre balans mellan jobb och fritid upplevdes som  
extra tilltalande.
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SUPPORT OCH SERVICE
När det gäller service och support i samband med projektet säger 
Simon Thompson på Equiniti: ”Business Systems har varit flexibla 
och snabba på att reagera under hela implementeringen. Det stöd 
och den service de har erbjudit har verkligen varit förstklassig.”

Equiniti har en mängd olika alternativ att välja mellan för löpande 
support och service. Man 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 med information om 
hur olika funktioner ska användas och en förklaring av de termer 
som används. Equiniti har dessutom ett servicepaket som omfattar 
support från en Business Systems-konsult på plats vid behov.

Equiniti har dessutom fått en användarguide som är specifikt 
anpassad för just deras system. Man har när som helst tillgång 
till Workforce Optimization-teamet från Business Systems. 
WFO-teamet har samarbetat löpande med Equiniti ända sedan 
implementeringen för att hjälpa dem att maximera nyttan 
med lösningen. De testar till exempel nya, flexibla metoder för 
schemaläggning och arbetar med nya funktioner. Simon Thompson 
på Equiniti kommenterar: ”Business Systems-teamet har varit 
fantastiskt. Deras tips om hur vi kan använda funktionerna i 
verktyget har inneburit enorma fördelar för oss.”

FÖRDELAR
Equiniti har redan dragit nytta av fördelarna med Calabrio. Det 
innebär bland annat följande:

ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG
Ett av de problemområden som Equiniti ville hantera var det 
bristande engagemanget hos medarbetarna. Simon Thompson 
på Equiniti kommenterar: ”Våra frontline-medarbetares trivsel 
är enormt viktig för vår verksamhet, och funktioner som appen 
MyTime och skiftbyten har enormt stor betydelse för att skapa 
ökad balans mellan jobb och fritid.”

FÖRBÄTTRAD KUNDUPPLEVELSE
Även kundupplevelsen har förbättrats eftersom Equiniti numera 
kan schemalägga rätt medarbetare, med rätt kompetens, vid 
rätt tidpunkt. Tack vare en tydligare bild av efterfrågan kan man 
säkerställa optimala kundservicenivåer.

BETYDANDE TIDSBESPARING  
OCH EFFEKTIVISERING
Tidsbesparingen är betydande eftersom schemaläggningen  
har blivit snabbare och effektivare. ”Tänk om”-scenarier skapar 
större kunskap om den operativa delen av verksamheten. 
Möjligheten att både gruppera kompetenser och analysera dem 
individuellt har skapat större insikt och möjlighet att identifiera 
problemområden (eller förbättringsmöjligheter) på ett sätt som 
inte varit möjligt tidigare.

BÄTTRE HANTERING AV  
OFÖRUTSEDDA FÖRÄNDRINGAR
Daglig arbetsledning skapar möjlighet att hantera oförutsedda 
händelser och omfördela arbetsuppgifterna bland tillgängliga 
medarbetare med rätt kompetens, för en optimal och  
effektiv kundserviceupplevelse.

FÖRBÄTTRAT RESULTAT, STÖRRE  
TRANSPARENS OCH ÖKAD EFFEKTIVITET
Förbättrad schemaeffektivitet tack vare korrekt prognostisering 
och optimal schemaläggning har gjort verksamheten mer 
effektiv. Effektiviteten har ökat ytterligare genom bättre 
schemaföljsamhet, och transparensen har ökat tack vare 
rapportering av följsamheten. Agenternas överblick har också ökat 
tack vare en resultatöversikt (MyReport) samt gamification- och 
rapporteringsfunktioner som hjälper dem att få bättre koll på sin 
egen prestation.

”Calabrio har inte bara en kapacitet som matchar och 
överträffar alla andra WFM-lösningar på marknaden, 
det som gör systemet verkligt unikt är viljan att ta 
emot och implementera idéer och feedback.”
SIMON THOMPSON, EQUINITI
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FTE-BESPARINGAR
Equiniti har redan gjort vissa FTE-besparingar, men förväntar sig att se en ännu större avkastning i slutet av år 2.

OM BUSINESS SYSTEMS
Vi på Business Systems har under 30 år specialiserat oss inom system för Workforce Optimization och 
kundinsikt. 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 en 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 få snabb avkastning på sin 
teknikinvestering. Mer information finns på businesssystemsuk.co.uk.

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 – vilket ger kunderna exakt kontroll över både driftkostnader och nivå 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 WFM.
GÅ IN PÅ CALABRIO.COM

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

