
FALLSTUDIE

1

Cazoos verksamhet  
på snabb tillväxt 
med Calabrio WFM.

OM CAZOO
Cazoos uppdrag är att förändra upplevelsen vid köp och försäljning av bilar i 
Storbritannien och Europa genom att erbjuda bättre urval, värde, transparens, 
bekvämlighet och trygghet. Företagets mål är att göra det lika lätt att köpa och sälja  
en bil som andra produkter på nätet. Konsumenter ska enkelt och smidigt kunna  
köpa, sälja, finansiera eller abonnera på en bil helt online för leverans och avhämtning 
inom 72 timmar.

Cazoo grundades 2018 av entreprenören Alex Chesterman OBE, backas upp av 
ledande globala teknikinvesterare och är börsnoterat (NYSE: CZOO).

UTMANINGAR
I dag tar medarbetare emot tiotusentals inkommande röstsamtal och 
chattkonversationer varje månad. Medarbetarna hanterar också interaktioner via 
andra kanaler, som bland annat e-post, sms och sociala medier.

Cazoos två kontaktcenter har öppet alla dagar i veckan mellan 07.00 och 21.00. De 
spelar en avgörande roll för den snabbt växande kundbasen och alla delar av kundresan 
från sökandet efter en ny bil, beställningen och finansieringen av den till leveransen.

I början använde Cazoos teamchefer sig av Google Docs för att schemalägga 
arbetspassen. Det var en mycket omständlig och tidskrävande manuell process. 
Dessutom fungerade den inte över huvud taget när företaget växte så snabbt. Det var 
dags att automatisera Cazoos schemaläggnings- och prognostiseringsprocesser med 
hjälp av en beprövad molnbaserad lösning.  
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UTMANING
Att automatisera en effektiv 
schemaläggning och 
prognostisering för Cazoos 
snabbt ökande personalstyrka 
på kontaktcentren, vilken 
väntas bli dubbelt så stor.

LÖSNING
Molnlösningen från 
Calabrio hjälper till att 
driva verksamheten 
kostnadseffektivt genom 
att automatisera den. 
Kontaktcenteransvariga kan 
välja olika typer av skift och 
flexibelt arbete med ökat 
engagemang hos personalen.
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För första gången infördes en formell resursplaneringslösning 
och när Calabrio WFM var implementerat blev nästa utmaning 
att få personalen mer engagerad. Det var viktigt att utbilda 
medarbetarna i hur systemet skulle användas och lyfta fram 
fördelarna med det för att de skulle ta till sig det och tro på  
den nya tekniken. 

LÖSNING
Calabrio-lösningen ONE Workforce Engagement Management 
(WEM) lanserades 2020 under Storbritanniens nedstängning på 
grund av coronapandemin.

Calabrios sömlösa integrering med Amazon Connect, den 
molnbaserade kontaktcentertjänsterna från Amazon Web 
Services, innebär att lösningen är robust och flexibel  
för hybridarbete.

Joanne Gilbert-Button, resursplaneringsspecialist på Cazoo, 
säger: ”Redan från starten gav Calabrio WFM en inblick i hur 
medarbetarna följde sina scheman under dagen även om de  
allra flesta jobbade hemifrån. Systemets flexibilitet innebar 
samtidigt en möjlighet för företaget att introducera nya sätt  
att arbeta, bland annat deltidsarbete. Med automatisering blev  
det mycket enklare att lägga till olika typer av kontrakt och 
arbetspass i mixen.”

Resursplaneringsteamet använder Calabrio WFM för att ta fram 
kort-, medel- och långsiktiga prognoser för Cazoos arbetsstyrka, 
som omfattar flera kanaler, kompetenser och team, och få scheman 
färdiga åtta veckor i förväg. Resursplanerare och chefer använder 
följande funktioner:

• Funktioner för datainsamling och prognostisering

• Ett verktyg för speciella händelser för att snabbt fånga upp 
trender och koppla dem till viktiga datum som helgdagar 
eller nya kampanjer

• Enkel schemaläggning – när schemana är klara är det  
lätt att lägga till specifik medarbetarinformation eller 
specifika aktiviteter

• Lösningen för flera kanaler och team skapar enkelt och 
smidigt blandade skift och optimerar dem efter prognosen

• WFM-rapportering – som används dagligen, varje vecka 
eller månad

Joanne tillägger: ”Våra medarbetare upptäcker hela tiden 
nya fördelar med Calabrio WFM. Framförallt uppskattar de 
möjligheten att ansöka om semester och se sina arbetspassbyten 
direkt i mobilen. Synligheten och tillgängligheten som Calabrio 
WFM ger är perfekt för att få personalen mer engagerad.”

”Redan från starten gav 
Calabrio WFM en inblick 
i hur medarbetarna följde 
sina scheman under dagen 
även om de allra flesta 
jobbade hemifrån. Systemets 
flexibilitet innebar 
samtidigt en möjlighet för 
företaget att introducera 
nya sätt att arbeta, bland 
annat deltidsarbete. Med 
automatisering blev det 
mycket enklare att lägga till 
olika typer av kontrakt och  
arbetspass i mixen.”

– JOANNE GILBERT-BUTTON,  
– RESURSPLANERINGSPECIALIST, CAZOO
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RESULTAT
Med hjälp av Calabrio WFM har Cazoo förändrat schemaläggningen 
och prognostiseringen i grunden på de två kontaktcentren. 

Höjdpunkter så här långt:

• Tidsbesparingar – genom att teamcheferna slipper den 
manuella schemaläggningen som tidigare tog upp en stor 
del av deras tid.

• Tillgängliga medarbetare – Joanne Gilbert-Button tror att 
tillgänglighetsfunktionen är ”en enorm vinst för teamet och 
precis vad de efterfrågat”. Att veta vem som är tillgänglig 
och när ger stor flexibilitet och det handlingsutrymme som 
behövs för att kunna hantera de varierande samtalsmönster 
som är vanliga i en växande verksamhet.

• En överblick över löneaktiviteter – andelen övertidstimmar, 
sjukskrivning eller obetald ledighet kan laddas ned på ett 
ögonblick och skickas till ekonomiavdelningen – ytterligare 
en manuell uppgift som kontaktcentret slipper utföra.

• Övertidskostnaden är nu mer riktad – med tillgången till 
exakta realtidsdata kan team där det krävs övertid identifieras 
eller vart folk kan flyttas för att avlasta andra team, vilket på 
längre sikt kan leda till viktiga kostnadsbesparingar.

• Följsamhet och realtidsövervakning – systemet kan redan 
identifiera till exempel när personal kommer för sent till 
sitt arbetspass eller möjliga orsaker till att svarsfrekvensen 
sjunker under målet 90 procent på 90 sekunder.

• Förbättrad rapportering för:

 – Reducerad kapacitet – nu har Cazoo information 
som hjälper dem att bättre förstå varför kapaciteten 
går ner, framförallt då det beror på utbildning av  
nya medarbetare.

 – Effektiv rekrytering – att veta mer exakt hur många 
medarbetare man har är viktigt när verksamheten 
växer för att få en bättre kostnadsstyrning.

 – Intervalltrender – hjälper till att maximera 
resurserna under dagens lopp.

Cazoo har också upptäckt andra positiva men överraskande 
resultat. Till exempel är Calabrio-teamets expertis en 
källa till inspiration och ständigt lärande. ”De har alltid nya 
förslag på hur man kan utnyttja systemet”, säger Joanne. 
Resursplaneringsteamet har också stor nytta av ”Tänk om...”-
scenarier när de ska planera storhelger så att det inte uppstår 
några luckor i aktiva scheman. 

Nu har den lyckade implementeringen av en formell 
resursplaneringslösning med teknik från Calabrio blivit en 
fallstudie för andra i organisationen som också behöver en 
lösning för att hantera sin komplexa dygnetruntverksamhet. Det 
pågår diskussioner för att ta reda på hur kontaktcentermodellen 
ska kunna tillämpas för Product Engineering-enhetens 
dygnetruntverksamhet och schemalägga teamen i Cazoos 21 
Customer Collection Center.

Joanne säger: ”Det här är mycket glädjande för oss. Vi har 
åstadkommit så mycket under det senaste året som vi aldrig hade 
klarat utan Calabrio. Att behöva schemalägga dubbelt så många 
personer med blandade skift och flera olika kompetenser och 
kanaler samt hantera semestrar och övertid utan Calabrio WFM 
– det orkar man inte ens tänka på! Cazoo och Calabrio har ett 
nära samarbete och det är viktigt för att implementeringen och 
relationen ska vara fortsatt framgångsrik.”

”Det här är mycket glädjande för oss. Vi har åstadkommit 
så mycket under det senaste året som vi aldrig hade 
klarat utan Calabrio. Att behöva schemalägga dubbelt 
så många personer med blandade skift och flera olika 
kompetenser och kanaler samt hantera semestrar och 
övertid utan Calabrio WFM – det orkar man inte ens tänka 
på! Cazoo och Calabrio har ett nära samarbete och det är 
viktigt för att implementeringen och relationen ska vara 
fortsatt framgångsrik.”

– JOANNE GILBERT-BUTTON, RESURSPLANERINGSPECIALIST, CAZOO
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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.

calabrio.com  | +1.763.592.4600
© Copyright 2022, Calabrio, Inc. Med ensamrätt. Calabrio och Calabrios logotyp är registrerade varumärken som tillhör Calabrio Inc. Alla övriga produkter är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

FÖRBEREDDA FÖR FRAMTIDEN
Enligt Joanne är en robust integrering med Amazon Connect och andra företagssystem nyckeln till en korrekt användning av Calabrio 
WFM-lösningen för att övervaka ingående och utgående trender och resurser efter behov. Nästa mål är att sömlöst koppla ihop  
Cazoos HRBob-applikations- och Salesforce-system med Calabrio WFM. På så sätt räknar företaget med att öka samarbetet med 
ekonomi- och HR-avdelningarna, framförallt när det gäller oplanerad frånvaro, och lägga bättre scheman för inkommande e-post 
respektive livechattkanaler.

Cazoo planerar att utöka resursplaneringsteamet med intradagsspecialister. Under tiden tänker man också maximera befintliga resurser 
för att införa fler blandade skift med olika kompetenser.

Joanne Gilbert-Button avslutar: ”Calabrio WFM fortsätter vara ett kraftfullt verktyg för personalengagemang. Det här är en mycket 
effektiv datadriven lösning. Den ger oss helt unika möjligheter att införa rimligare helgrotationer som underlättar för medarbetare att få 
ihop livspusslet. Samtidigt inspirerar det oss att hitta nya deltidsupplägg som gör att vi kan fylla eventuella luckor under kritiska perioder. 
Under 2022 siktar vi på att intensifiera våra ansträngningar och engagera personalen ännu mer genom att introducera spelifiering. Och 
ännu mer är på gång!”

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