
Leverera nästa generations  
kundupplevelser i molnet 

PureCloud



Ge kunderna de upplevelser 
de vill ha – även när deras 
förväntningar förändras 
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Anpassa verksamheten i takt 
med kundernas förändrade 
förväntningar 

Rätt plattform för kundengagemang hjälper er att uppfylla kundernas 
förändrade förväntningar i dagens alltid aktiva och uppkopplade värld.

Konsumenter idag har högre förväntningar och mer inflytande 
än någonsin tidigare. De vill kunna använda de många 
kommunikationsverktygen de har i sina telefoner och andra enheter och 
förväntar sig att er verksamhet stödjer deras val. Använderni en plattform 
som ger möjlighet till kontakt via alla de kanaler era kunder föredrar så 
minskar risken att förlora dem till andra mer kundfokuserade företag. 

Att hålla jämna steg med era kunder kräver dessutom insyn. Att inte 
ha koll på vad som händer kan kosta er både kunder, tid och pengar. 
Använder ni rätt plattform ger det er nödvändig insyn i personalens 
tillgänglighet för att försäkra er om att ert team kan stödja kunderna 
på rätt sätt.

Att lägga till separata lösningar för olika kanaler eller insyn till ett 
befintligt system ökar bara systemets komplexitet och skapar ofta 
integrerings- och underhållsproblem. Även lösningar som ser enkla 
ut kan visa sig vara mycket komplexa när du börjar använda dem. De 
kan, förutom omfattande IT-resurser, även kräva större investeringar 
i utbildning i takt med att personalen behöver växla mellan olika 
applikationer i sitt arbete.

Den rätta lösningen kombinerar kraften i att koppla samman 
kanalerna med insyn i realtid, kombinerat med enkelt underhåll och 
enkel användning. Den skapar dessutom utrymme för kontinuerlig 
innovation för att ge dig möjlighet att hålla jämna steg med  
kundernas ökade förväntningar.

PureCloud ger 
oss en rejäl 
konkurrensfördel 
i en värld där 
förväntningarna 
på kundservice 
ändras blixtsnabbt.
Quicken Inc.
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PureCloud

Vi hjälper dig att få kontakt med kunderna, hantera 
relationer och upptäcka trender – allt via en enda, enkel 
plattform. Vår prisbelönta mjukvara ger agenterna och 
personalen tillgång till realtidsinformation för att du ska 
kunna fokusera på kundernas nöjdhet.

Enkel användning ger mycket goda kundrelationer

Det går sällan att förutse vilken kommunikationskanal som blir nästa 
stora trend, men det är viktigt att hänga med för att undvika allvarliga 
risker och felsteg. Det är därför som dagens mest innovativa företag 
inser värdet i att hålla arbetet med att bygga relationer till kunderna 
enkelt – via alla kommunikationskanaler.

Enkelt
Enkelt – PureCloud skapades med användaren i åtanke. Den gör det 
enkelt för personalen att interagera med kunderna och är enkel att 
hantera. Genom att knyta samman alla interaktioner från alla kanaler så 
får ni en enda konversationstråd mellan personalen och kunderna.

Kraftfull
Kraftfull – du är i gång på några dagar, i stället för att det tar flera 
månader. De inbyggda integreringsmöjligheterna och öppna API:erna 
förenklar kopplingen till befintliga system eller applikationer. Det 
intuitiva gränssnittet låter er göra de ändringar ni vill, när ni vill. Du 
kan dessutom när som helst skala upp eller ned eftersom PureCloud 
utnyttjar de säkra molnfunktionerna hos Amazon Web Services.

Progressiv
PureCloud erbjuder kontinuerlig innovation som ger er tillgång till de 
nyaste funktionerna i den senaste versionen, varje gång du loggar in. 
Ni får en framtidssäker lösning utan att behöva köpa hårdvara eller 
binda upp er för en längre period. Och, agentgränssnittet påminner 
om gränssnittet i konsumentprodukter, vilket minimerar behovet av 
intern utbildning.

”Vår tidigare lösning 
visade inte kundens 
e-posthistorik. Vi fick 
e-postmeddelanden 
men kunde inte se 
någon information om 
vår tidigare interaktion. 
Möjligheten att kunna 
se den fullständiga 
e-posthistoriken och 
dessutom lägga 
till ytterligare en 
e-postadress i tråden 
har varit extremt 
användbar.”
Rose-Hulman Institute of Technology
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... skapad för att hjälpa ert företag 
leverera nästa generations konsekventa, 
smidiga och personliga kundupplevelse.

PureCloud är innovationsmotorn 
i Genesys portfölj för 
kundupplevelseplattformar,  ...
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Ägna tid åt era kunder – inte era mjukvaror

Anta att er verksamhet har vuxit från en enda butik till flera butiker 
över hela staden, var och en med sina egna lojala kunder. Ni 
har kontakt med dessa kunder via många olika kanaler, såsom 
webbchatt, telefonsamtal, SMS och Twitter. 

Ni vill ge dem möjlighet att komma i kontakt med supportpersonal 
som gere dem bästa möjliga hjälp – oberoende av om hjälpen 
baseras på plats, kompetens eller relation – men även kunna göra 
smidiga ändringar när verksamheten kräver det. Inga problem. 
Den enkla, automatiserade administrationen i PureCloud ger er 
möjlighet att göra det på ett ögonblick. Du behöver inte ta hjälp av 
några konsulter eller IT-experter.

Gör allt med allt-i-ett

Det spelar ingen roll hur stor er verksamhet är – PureCloud ger er 
en allt-i-ett-lösning som skiljer sig från andra lösningar på följande 
viktiga sätt:

Få insyn i vad som händer med era kunder  
Få kontakt med era kunder – via telefon, e-post, chatt, sociala 
medier eller nästa populära snabbmeddelandeapp som dyker 
upp All personal kan ha informerade konversationer, oberoende 
av kanal, historik och sammanhang för kunden. Kundupplevelsen 
förbättras tack vare interaktiva dashboards som visar både 
historisk information och realtidsinformation. 

Optimera bemanningen  
Förbättra personalens prestationer och engagemang med hjälp av 
en komplett lösning för optimering av er bemanning. Den inbyggda 
inspelningsfunktionen hjälper er att uppfylla efterlevnadskrav och 
ger en bra grund för kvalitetsförbättring. Enkla verktyg hjälper era 
arbetsledare att utvärdera kvaliteten och ge personalen feedback. 
Och, de kraftfulla prognos- och schemaläggningsmöjligheterna 
hjälper er att ha rätt personal tillgänglig för att möta 
kundernas behov.PureCloud gör det möjligt att 

kommunicera med kunderna på de sätt 
som passar både dem och er bäst. 

Vad PureCloud kan göra för er
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Skapa en modern arbetsmiljö
Skapa en samarbetsmiljö som underlättar för personalen att dela 
idéer, hjälpa agenter och arbetsledare samt möjliggör utbildning. 
Miljön innehåller verktyg som gruppchattar, videokonferenser på 
begäran och skärmdelning. Personalen kan se realtidsstatusar 
för övriga anställda – till och med för ämnesexperter som arbetar 
utanför kontaktcentret. 

Stödjer även era företagsanvändare
PureCloud ger även stöd för användare utanför kontaktcentret 
genom att kombinera traditionell telefoni med funktioner som 
videokonferenser, skärmdelning, dynamisk teamchatt, omfattande 
personalprofiler och dokumenthantering.

Öka pålitligheten, skalbarheten och säkerheten med  
en arkitektur baserad på mikrotjänster 
Även om du har en väldesignad äldre lösning kan ett fel i en 
enda komponent orsaka omfattande avbrott i tjänsten, vilket 
gör att du avråds från att göra uppgraderingar som kan störa ett 
fungerande system.  

PureCloud baseras på ett helt annat tankesätt genom att dela upp 
funktionerna i hundratals mikrotjänster. PureCloud hanterar inte 
uppskalningen genom att göra processerna eller databaserna större, 
utan genom att gruppera samman dessa små mikrotjänster. Om 
en av dessa tjänster slutar fungera påverkas därför inte de andra 
tjänsterna. Vår molndistribution via Amazon Web Services skapar 
geografisk redundans över hela jorden, även när naturkatastrofer  
som jordbävningar eller översvämningar inträffar.

Omvandla kundernas och 
personalens engagemang:
• Kontakta kunderna proaktivt via 

telefon. e-post, chatt eller Twitter
• Förbättra personalens 

samarbetsmöjligheter genom 
att utnyttja möjligheterna till 
omedelbara videokonferenser

• Dirigera sömnlöst kundsamtal till 
tillgänglig personal

• Skala upp och ner på begäran för 
att matcha arbetsbelastningen
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”Från början hade vi tänkt 
fortsätta med en kundplacerad 
lösning. Men, när vi fick en 
demo av PureCloud insåg vi att 
vi behövde en molnlösning för 
att kunna ligga i framkant. Vi 
gillade framförallt att den gav 
oss möjlighet att optimera 
arbetsstyrkan, skapa rapporter 
och göra analyser på en enda 
plattform. Ingen annan 
leverantör kunde erbjuda denna 
möjlighet.” 

SHAG Community Life Foundation

Leverera kundupplevelser via en 
kraftfull allt-i-ett-plattform i molnet
PureCloud ger er en kraftfull allt-i-ett-plattform för kommunikation 
och kundupplevelser som hjälper er att fånöjda kunder. Den 
baseras på en prisbelönt molnplattform som har flexibel arkitektur 
för innovation och skalbarhet och kundsupportfunktioner som är 
enkla att lära sig och använda.

Ni får snabba resultat och blir väl förberedda på nya möjligheter 
som kan uppenbara sig, oavsett om ni behöver ersätta en 
äldre molnlösning eller om ni omvandlar hela er strategi för  
kundupplevelser.

Varför flytta till PureCloud?

• Inga IT-experter behövs för att hålla jämna steg med 
nya tekniker

• Det enkla och moderna gränssnittet uppfyller personalens 
behov och kundernas förväntningar

• Kontinuerlig distribution ger omedelbar åtkomst till nya 
funktioner

• Prenumeration med användningsbaserad betalning eliminerar 
långsiktiga åtaganden



Om Genesys

Genesys® står bakom över 25 miljarder av världens bästa 
kundupplevelser varje år. Vår framgång bygger på att vi gör det 
möjligt för anställda och kunder att kommunicera i valfri kanal, när 
som helst. Över 10 000 företag i 100+ länder litar på vår populära 
plattform för kundupplevelser för att skapa framgångsrika 
affärsresultat. Genesys lösningar är smidiga, instinktiva och 
enastående kraftfulla. Vi kombinerar det bästa  
av teknik och mänsklig påhittighet. 

Mer information om PureCloud från Genesys finns på GENESYS.
COM/PURECLOUD
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