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Genesys plattform för 
kundupplevelser

Engagera dina kunder Engagera din personal Leverera bättre affärsresultat
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Vi hjälper dig vinna en ny 
generation av kunder med våra 
framtidssäkrade lösningar

Vi vet att verksamheter förändras hela tiden. Och varje förändring 
ger dig en möjlighet att bli mer responsiv. Gårdagens kunder 
var tacksamma när de inte behövde upprepa information. I dag 
förväntar de sig en personlig upplevelse via alla kanaler och snabba 
svar, och vi planerar redan idag för att hjälpa dig uppfylla deras 
framtida förväntningar. 

Genesys står bakom fler än 25 miljarder av världens bästa 
kundupplevelser varje år. Vi är det enda företaget, som av 
branschens mest kända analytiker, anses vara ledande inom 
lösningar för kundengagemang både i molnet och kundplacerat. 

Vår ledande kundupplevelseplattform kombinerar det bästa av 
teknik och mänsklig påhittighet. Den är smidig, instinktiv och ger 
dig kraften att koppla samman flera händelser till upplevelser som 
skapar exceptionella kundrelationer, engagerar din personal och 
stärker din verksamhet.   

Skapa exceptionella kundrelationer 

Få insikt i varje kunds avsikt, historik och preferenser, och 
identifiera den bästa åtgärden. Genesys förenar alla kanaler för 
röstkommunikation och digitala kanaler, självbetjäning, in- och 
utgående interaktioner samt arbetsobjekt för att tillhandahålla 
sammanhangsbaserade insikter i varje ögonblick. Det gör att du 
kan öka kundnöjdheten, intäkterna och lönsamheten med hjälp av 
smidiga, konsekventa och enkla kundupplevelser. 

“Sett ur ett 
helhetsperspektiv kan 
vi säga att Genesys 
tillhandahöll den 
kundupplevelse- 
plattform vi behövde 
för att kunna lyfta 
PayPal till nästa nivå. 
Det hade en avgörande 
betydelse för oss.”
Dar Andrews 

Senior Director of Service Delivery  

and Engineering,  

PayPal
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”Genesys hjälper oss leverera vårt 
mål om en bankupplevelse för ett 
’rikt liv’, vilket innebär att vi finns 
där våra kunder vill att vi ska vara. 
Det gör det enklare för kunderna att 
få kontakt med oss via de kanaler 
som passar dem själva.”
Paul Cahill, Head of Digital Experience, Credit Union Australia

”Det här är det bästa kontaktcentret jag hade 
kunnat föreställa mig. Vi har blivit utnämnda till 
det bästa Vodafone-kontaktcentret i hela världen. 
Vi har dessutom utvecklat nya innovativa kanaler, 
och vi vet att mycket mer kommer i framtiden.”
Jörg Knoop, Head of Contact Center and Telesales Capability, Vodafone Germany

Låt personalen bli beslutsfattare

Ge personalen – din viktigaste resurs för att kunna leverera 
kundupplevelser – kraften att lösa problem, besvara frågor och 
göra kunderna nöjda. Genesys verktyg administrerar agenter och 
kunskapsnivåer för röstkommunikation och digitala kanaler på en 
enda plats. Från denna plats sker all dirigering, schemaläggning 
och prognostisering. Vi samlar alla kundinteraktioner från samtliga 
kanaler och visar dem på en enda skärm för dina agenter. Det 
ger dig mer effektiva agenter, högre personalnöjdhet, lägre 
personalomsättning och starkare kundrelationer.

Optimera och differentiera din verksamhet

Optimera processerna i din verksamhet för att leverera 
kundupplevelser i världsklass. Genesys integrerar kanalerna och 
verksamheten med hjälp av centraliserade förvaltningsmöjligheter 
som utvecklas tillsammans med din verksamhet. Du kan 
försäkra dig om att servicenivåerna i verksamheten uppfylls, 
att schemaläggning blir korrekt, och använda affärsregler för 
att identifiera rätt personer som kan tillgodose kundbehoven.  
Uppgifter effektiviseras, kostnaderna minskar och kunderna får  
en personligt anpassad och lojalitetsskapande. 
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Leverera exceptionella kundupplevelser 
oavsett storlek

Designa och hantera bättre kundresor, oavsett om ditt företag 
finns på en enda eller tusen platser. Möjligheten att koppla 
samman alla interaktioner via alla tänkbara kanaler innebär 
att du kan anpassa varje upplevelse och minimera kundernas 
ansträngningar. Genesys effektiviserar processer och 
verksamheten för att ge agenter möjlighet att tillhandahålla 
exceptionella kundupplevelser, på kortare tid. Det har gett 
Genesys kunder fördelar som:

Få din mest värdefulla resurs att 
prestera maximalt 

Genesys visar alla kundinteraktioner i ett enda gränssnitt och låter 
dina agenter fokusera på att leverera oöverträffad service. Ditt 
team kan dessutom få förbättrade kunskaper, bättre möjligheter 
till handledning och utbildning samt möjligheter att schemalägga 
och prognostisera mer exakt, vilket ger nöjdare agenter. Genesys 
kunder har upplevt:

50% 
minskning av kunder som 
överger företaget vid viktiga 
tillfällen under kundresan  

30% 
högre CSAT-betyg än 
konkurrenterna  

96% 
lösningsgrad vid första 
kontakten  

Förbättrat 
personalens engagemang

15% 
ökning av agenternas 
produktivitet  

700% 
förbättring av 
bearbetningstiderna  
av uppgifter 

82% 
minskning av den tid som 
krävs för att lägga till eller 
uppgradera kunder  

Ingen 
personalomsättning – en 
minskning från tidigare 20% 

Levererar  
bättre affärsresultat

Utnyttja fördelarna av att samarbeta  
med marknadsledaren
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Skapa bättre resultat i verksamheten

Exceptionella kundupplevelser hjälper dig att behålla kunderna, 
locka till dig nya kunder och öka intäkterna.  Ni kan spara pengar 
tack vare bättre insikter och en mer effektiv verksamhet, och 
genom att använd specialanpassade kundupplevelselösningar 
för att hantera efterlevnaden och undvika straffavgifter. Genesys 
kunder har uppnått:

30%
ökning av konvertering 
till e-handel

$1,1 
miljoner i ökade intäkter  

12,5% 
förbättring av agenternas 
hanteringstid  

34% 
ökning av back  
office-produktiviteten 

$2 
miljoner i årliga besparingar 
av driftkostnader

”Genesys har inte bara gett  
oss möjlighet att konsolidera 
våra tidigare separata kanaler  
till en integrerad plattform. Vi  
har även kunnat minska den 
totala ägandekostnaden för 
företaget rejält.”

Krishnan Govindan, Head of Customer Service, ICICI Bank
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Genesys plattform för kundupplevelser

Erbjud personligt kundengagemang

Genesys kundupplevelseplattform är en komplett, integrerad plattform 
som är skapad för att hjälpa ditt företag att leverera personligt 
kundengagemang och beslutsfattande i realtid. Den kan användas i alla 
kontakter med kunderna, den integrerar alla kanaler och sammanhang 
och ger möjlighet att optimera både arbetsstyrkan och arbetsprocesserna. 
Den integrerar med andra system, som bland annat ekonomi, HR, 
orderhantering och lager samt CRM-lösningar. Den här smidiga och 
flexibla plattformen kan enkelt skalas upp eller ner i takt med att 
kundernas förväntningar och krav utvecklas.

Kund 
engagemang

Designa exceptionella 
kundrelationer för alla 
dina kunder

• Digitala

• Ingående

• Utgående

• Självbetjäning

Personal  
engagemang  

Låt personalen bli beslutsfattare 
genom kundresorna

• Bemannings optimering

• Omnikanalsgränssnitt

• Samarbetsverktyg

Optimering av 
verksamheten 

Bedriv er verksamhet så 
smart som möjligt

• Managering av 
arbetsbelastningen

• Analyser

• Plattform

• Integreringar

”PureCloud ger oss en kraftfull konkurrensfördel i en värld 
där förväntningarna på kundservice ändras blixtsnabbt.”
Ian Roberts, Operations Leader, Quicken Customer Care
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Kund 

Ett enda gränssnitt för alla kanaler

Leverera personliga, förutsägbara och proaktiva upplevelser 

Monitorera och managera er globala verksamhet

Distribuera varje interaktion till rätt resurs

Stöd alla kanaler – telefoni och digitala – genom hela er verksamhet 

Managera bemanningen konsekvent oavsett kanal

Uppfyll och förutse kundåtaganden i realtid

Monitorera och engagera proaktivt via er webbplats eller mobilapp

Genesys Omnikanalengagemang

Plattform För 
Kundupplevelser
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Leverera exceptionella upplevelser  
Nu och i framtiden

Genesys portfölj av kundupplevelseplattformar levereras 
kundplacerat, i molnet eller som en hybridkonfiguration. Det spelar 
ingen roll hur stort ditt företag är i dag eller hur snabbt du vill att det 
ska växa – Genesys portfölj av kundupplevelseplattformar levererar 
nästa generations kundupplevelser på ett konsekvent sätt över 
samtliga kontaktpunkter, kanaler och interaktioner.

158% 
avkastning på investeringen 
över fem år

12,8 
Månaders återbetalning 

$20M+ 
Minskning av 
infrastruktur-kostnader 

$7600+ 
Nettonuvärde per agentlicens

PureCloud
Leverera bättre 
kundupplevelser med 
den här molnbaserade 
allt-i-ett-plattformen 
för kommunikation 
och kundengagemang, 
vilken har flexibel 
arkitektur och 
funktioner som är 
enkla att använda 
och lära sig.

PureConnect
Leverera en exceptionell 
kundupplevelse, förenkla 
administrationen, öka 
verksamhetens prestanda 
och minska den totala 
ägandekostnaden med denna 
allt-i-ett-plattform.

PureEngage
Utnyttja en hög global 
tillgänglighet, obegränsad 
skalbarhet och möjligheter 
till anpassning och 
integrering med denna äkta 
omnikanalplattform för 
kundengagemang.
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1995
Samtalshanteringen rör sig bortom 
enkel samtalsdistribution via ACD till 
CTI, vilket ger agenterna tillgång till 
relevanta data under hela samtalet

1999
Interaktionerna börjar röra sig från 
enbart röstsamtal till flera kanaler 
i takt med att kunderna vill kunna 
kontakta företagen på fler sätt

2001
Självbetjäning utvecklas från interaktivt 
röstsvar med knappstyrning till VXML-
röstapplikationer som ger en mer 
naturlig interaktion

2006
Kontaktcenterinfrastrukturen 
migrerar från äldre TDM till SIP, 
vilket leder till minskade kostnader, 
virtualisering av kontaktcenter 
samt multimedia-interaktioner

2016
Kundinteraktioner utvecklas från 
silobaserade kanaler till en enda, 
smidig omnikanalkundresa

2012
Företag vill kunna implementera mer 
kraftfulla kontaktcenter till lägre kostnader, 
vilket driver på flytten från kundplacerade 
lösningar till molnlösningar

Genesys Tidslinje



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 våra populära 
plattformar för kundupplevelser för att skapa framgångsrika 
affärsresultat. Genesys kundplacerade och moln-lösningar är 
smidiga, instinktiva och enastående kraftfulla. Vi kombinerar det 
bästa av teknik och mänsklig påhittighet. 

Besök oss på genesys.com/sw eller ring oss på +46 7272 65300”Människor tror att produkter 
och upplevelser är skilda 
saker, när det i själva verket är 
upplevelsen som är produkten.” 

Steve Maidment, General Manager - Digital Channels and Innovation, Australia Post

http://www.genesys.com/sw
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