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Uppfyll kundernas och 
personalens ökade 
förväntningar

Ge kunderna och personalen allt de behöver i form av en allt-i-ett-
plattform. Lägg inte tid och pengar på att uppgradera en föråldrad 
och komplex infrastruktur. Välj en lösning som gör det möjligt 
att engagera kunderna och personalen både i dag och när deras 
förväntningar förändras. Den rätta allt-i-ett-lösningen:

• Stärker kundernas lojalitet genom att ge dem möjlighet att 
kommunicera med dig på valfritt sätt.

• Ger agenterna de rätta möjligheterna att få kontakt med 
kunderna och lyckas i sina jobb.

• Förenklar arbetsledarnas och chefernas beslutsfattande och 
mätning av prestationer i olika kanaler.

• Ger medarbetarna på IT-avdelningen möjlighet att leverera vad 
verksamheten behöver, i rätt tid.

”Vi valde PureConnect för dess enkla allt-i-ett-arkitektur …  
Vi ville inte längre behöva hantera flera plattformar och 
leverantörer”  
Transat A.T.
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PureConnect utgör en del av Genesys portfölj för 
kundupplevelseplattformar och är skapad för att hjälpa ert 
företag leverera nästa generations konsekventa, smidiga 
och personliga kundupplevelser.

Förenkla för en bättre kundupplevelse

PureConnect är en allt-i-ett-lösning för multikanalengagemang. Den är kostnadseffektiv, smidig att 
implementera, enkel att administrera, flexibel och lättanpassad för medelstora till stora företag. 
PureConnect finns tillgänglig som både molnlösning eller kundplacerad lösning och ersätter fler-
systems-lösningar med en enda plattform som möjliggör självständig personal och lojala kunder.

Gör mer med mindre
En allt-i-ett-plattform hjälper dig att leverera en 
bättre kundupplevelse, förenkla administrationen 
rejält, öka verksamhetens prestanda och minska 
den totala ägandekostnaden.

Upptäck värdet av allt-i-ett
En enda uppsättning av avancerade applikationer 
som gör det möjligt att snabbt implementera 
och aktivera fler applikationer och tjänster i rätt 
ögonblick. Vilka byggs direkt in i de befintliga 
gränssnitten.

Maximera flexibiliteten och skydda  
era investeringar
En öppen och standardbaserad arkitektur ger er 
flexibiliteten att anpassa applikationerna till era 
unika verksamhetskrav. Ni skyddar dessutom era 
investeringar genom att integrera PureConnect 
med befintliga applikationer.

Minska risken
Den marknadsledande plattformen PureConnect 
minskar er affärsrisk. När det gäller kunder 
i molnet kan man minska risken genom att 
använda en egen applikationsinstans, utnyttja 
möjligheten att behålla röstkommunikation och 
inspelningar i ert nätverk och styra aktiveringen 
av uppdateringar.

PureConnect
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Vad ni kan åstadkomma med PureConnect

”De omfattande 
funktionerna, 
integreringsmöjligheterna 
och värdet gjorde att 
PureConnect omedelbart 
stack ut bland alla 
leverantörerna. Vi gillade 
även möjligheten att 
anpassa PureConnect till 
vårt arbetssätt – både nu 
och i framtiden – samtidigt 
som vi fick tillgång till de 
interna styrmöjligheter 
som passar vår 
verksamhet bäst.”
EMS

All flexibilitet ni behöver – lägg till kanaler, gör ändringar, skala om 
för att möta säsongsbehov eller virtualisera verksamheten i takt 
med att nya lokationer tas i drift.

Anta att ni behöver implementera en ny digital kanal. Det kräver att 
ni uppgraderar en av era applikationer, och det blir ett av många IT-
projekt som måste utföras innan högsäsongen som snart börjar. 

Allt-i-ett-plattformen PureConnect eliminerar riskerna i det här 
scenariot. Ni kan implementera den nya kanalen utan att behöva 
störa personalen eller verksamheten. Det är bara en av de stora 
fördelarna för verksamheten med att börja använda PureConnect.
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Ersätt en komplex infrastruktur med en 
enda plattform

Allt-i-ett-arkitekturen i PureConnect hjälper er att riva alla komplexa 
miljöer för att göra livet enklare, förbättra prestandan och – 
viktigast av allt – erbjuda kunderna en smidigare upplevelse, 
hur de än väljer att kontakta dig. Stödjer upp till 10 000 agenter 
samtidigt på en enda server med en gemensam och integrerad 
applikationsuppsättning. Nu kan ni enkelt ersätta en komplex och 
bräcklig infrastruktur med en enda, elegant plattform.

Få tillgång till en bred och djup 
uppsättning lösningar

Få snabb åtkomst till självbetjäning, ingående och utgående 
interaktioner samt lösningar för analyser, integreringar och 
bemanningsoptimering. Våra lösningar är, till skillnad från andra 
leverantörers lösningar, skapade för att fungera tillsammans redan 
från början. Ni kan vid behov enkelt lägga till nya funktioner, till 
exempel digitala kanaler eller talanalys i realtid, samtidigt som du 
behåller en vy över kunders interaktioner, oavsett kanal.

Uppgradera enkelt

Ingen mer oro inför uppgraderingar. De nya funktionerna byggs in i 
det omnikanalgränssnitt som agenterna och arbetsledarna redan 
använder. Ingen omfattande implementering, integrering eller 
utbildning krävs.

Gör anpassningar när behoven förändras, utan 
att behöva ta hjälp av IT

Använd den lättkonfigurerade PureConnect-plattformen för att 
göra ändringar utan att behöva ta hjälp av IT-avdelningen. Ni 
kan till och med skapa skapa kontaktflöden och inspelning för 
självbetjäning med dessutom utnyttja inbyggd röstigenkänning 
och återuppringning. Ni kan reagera snabbt på ändrade kund- och 
affärsbehov.

Det spelar ingen roll i vilken riktning er affärsstrategi utvecklas – ni 
anpassar enkelt vår öppna och standardbaserade arkitektur till de 
nya kraven. Använd färdigpaketerade integreringar och en enda 
uppsättning robusta API:er för att göra anpassningar till, och enkelt 
integrera med, nya och befintliga applikationer.

Och om ni behöver använda affärskommunikation aktiverar ni helt 
enkelt den funktionen. Ni behöver inte genomföra någon separat 
PBX/UC-implementering.

Skapa säkerhet och efterlevnad i molnet

Få maximal säkerhet och kontroll i molnet. Ni täcks av standarderna 
PCI, HIPAA, JITC eller EU-US Privacy Shield. Applikationerna delas 
inte och nätverk kan hållas privata. Röstkommunikation och 
inspelningar kan dessutom hanteras i ditt eget nätverk.

”Vi valde PureConnect 
eftersom det, till 
skillnad från övriga 
lösningar som 
bestod av en mängd 
sammanslagna 
produkter, gav oss 
en enda, öppen 
plattformsarkitektur 
som möjliggjorde en 
snabbare start.” 
ESM
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”Allt-i-ett-arkitekturen i PureConnect har 
gjort det möjligt för oss att stödja både 
våra PBX- och ACD-användare i hela 
företaget via ett enda administrativt 
gränssnitt … kraftigt förenklad 
systemhantering som har effektiviserat 
verksamheten.” 

B&H

Det är dags att ersätta föråldrad infrastruktur och separata lösningar 
med en elegant allt-i-ett-plattform. Låt personalen fokusera på att 
utveckla personliga relationer med kunderna – och gör det enkelt 
att engagera och bli engagerad. Ge arbetsledare och chefer direkt 
tillgång till nya insikter för att effektivt kunna övervaka och optimera 
prestandan i alla kanaler. Leverera vad din verksamhet behöver – i 
rätt tid. I korthet: Leverera exceptionella och smidiga upplevelser.

Ni får mer än bara uppdaterad teknik och effektiviserad IT-verksamhet 
när ni moderniserar er infrastruktur och era applikationer med 
PureConnect. Ni kommer att arbeta med den ledande leverantören 
av kundupplevelser, allt enligt ledande branschanalytiker, konsulter 
och tusentals kunder över hela världen.

Vitalisera din miljö och leverera 
smidigare upplevelser 



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 PureConnect från Genesys finns på 
genesys.com
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