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Hvordan skape engasjerende kundedialoger
… i en verden med konstant og hurtig endring



Hvordan skape engasjerende kundedialoger
… i en verden med konstant og hurtig endring



https://singularityhub.co

m/2013/03/14/beforeaf

ter-comparison-of-pope-

announcement-shows-

incredible-proliferation-

of-mobile-in-just-8-years/



Hvordan skape engasjerende kundedialoger

… i en verden med konstant og hurtig endring



Kanalvalg

Hvordan kontakter vi kundeservice?

Kilde: KSindex 2016



Kanalvalg

Hvor fornøyde er kundene?

Kilde: KSindex 2016



Forskjellige kanaler forskjellige utfordringer

Hvor tålmodig er dine kunder?

KORT Kundens forventede responstid LANG

Kompleksitet i ressursforvaltningenHØY LAVKompleksiteten i å håndtere henvendelsen



En komplett flerkanals kundesenterløsning



Nye muligheter med Dialer

Konkurransen forsterkes  - har du en effektiv måte å snakke med dine kunder?

Eksisterende 

kunder
• Pleie, beholde, oppsalg

• Kundeklubber

Nye kunder

• Rene telefonikampanjer

• Støtte digital markedskampanjer



Viktigste nye dialer funksjoner

Dialer virkemåter

Agenter

Kunde

Preview Power Prediktiv



Viktigste nye dialer funksjoner

Forbedret planlegging av tilbakering

Sette avtaler FraværEndre/slette avtaler

Agenter

Kunde



Viktigste nye dialer funksjoner

Automatisert endring av liste og kalender



E-task – oppgaver fra andre systemer eller hendelser

Få oversikt over oppgavene også utenfor kontaktsenteret?

CRM hendelse Manuell oppgaveSensor

Agenter

Kunde



Hvordan fungerer E-task?

Enkel integrasjon fra dine systemer

Rest API



Empowering

Gi våre kunder større grad av styring



Nye personvenregler

GDPR – General Data Protection Regulation

• Det meste er alt dekket med rutinene fra dagens

funksjonalitet, regelverk og avtaler

I tillegg kommer:

• Enklere slettefunksjoner

• Eksportfunksjoner

• Mulig noen oppdateringer i databehandleravtale

ISO 27001

Information 

Security

ISO 9001 

Quality

PCI
Payment 

Card 
Industry 
Standard



Puzzel Pay



Behov for betalingsløsninger

Rask utvikling i betalingsmarkedet

• Mange mobile betalingsaktører på markedet

• Vanskelig å forutse hva som kommer om et år

• Ulike sluttkunder ønsker å bruke ulike 

betalingsløsninger.

20

Kontaktsentre mangler gode betalingsløsninger

• Kontaktsentret kan bli den nye salgskanalen

• Behov for sikre betalingsløsninger

• Kredittkortnumre på Post-IT lapper er fortsatt 

vanlig i kontaktsentre



Her er Kristoffer.

Han er 35 år.

Kristoffer har lyst til å reise.

Men han trenger en reiseforsikring.

Han ringer sitt forsikringsselskap



PAY

Puzzel Pay

Hva kan jeg hjelpe deg med?



Jeg sender ham bare 

betalingen på Vipps



Ok, da bare betaler jeg her.



Jøss, det var raskt. Da må jeg pakke kofferten. Så bra han har betalt, da 

aktiverer jeg denne



Puzzel Pay

Jeg sender deg betaling på SMS



Puzzel Pay

Det var raskt betalt!



Puzzel Pay

Der ser jeg han har betalt



Utsendelse fra et system

APICRM

Økonomisystem

Fakturering



Interessert?

Send BETALING til 1960

eller besøk vår 

demostasjon



Interessert?

Send SUPERMARIO til 

1960 eller besøk vår 

demostasjon



Fokusområder
for Puzzel 
fremover



Kanaler

Ansatte

Ledelse

Kunder

Selv-

betjening

Kollektiv

kompetanse

Kunder

Kanaler

Kundeservicens verden  – vi bringer alle bitene sammen



Hovedfokus for Puzzel

Kanaler 
(fysiske kundebehandlere)

Selvbetjening

Telefoni, web-chat, e-post, sosiale medier, sms

Kommunikasjon med fysiske kundebehandlere

Proaktiv kundeservice

Integrert WebChat

Co-browsing

Avansert IVR/talegjenkjenning

Kunnskapsbase / FAQ

Chatbots

Omni-kanal



Vår reise fra telefoni til Omni-kanal

2013 2014 2015 2016

Social media (Facebook 

and twitter)

New web client

Enquiry registration

Media archive (voice)

SMS survey

Detailed access control

Lync presence

KPI alarms

Raw data solution

New web chat

Silent monitoring

Report subscription

Salesforce App

Media archive (chat)

Admin app

“Forgot password” 

functionality

Home page in Control

Verint WFO

Outbound dialer (preview)

Call Flow Tool

Microsoft Dynamics 

integration

New “Konge” 

Softphone (WebRTC)

Predictive dialer

3 way conferencing

Single sign-on

Agent App

Microsoft USD integration

Zendesk integration

Upload sound files

Social - API’s

2-factor authentication

Cention ticketing / email

Multiple written requests 

(chat, email, social)

Telefoni Multi-kanal Omni-kanal

2017-2018

Next generation agent application

Enhanced CRM integrations

E-task

Major dialer improvements

Charts on reports, Supervisor 

Dashboard

Brand update

Puzzel Pay

Omni-kanal



Kanaler (fysiske kundebehandlere)

Vi vil supportere alle relevante kanaler i vår løsning

• Vi sørger for at de er lenket sammen og benytter de samme intelligente algoritmene

• Vi deler kanalene inn i “sanntid” og “ikke sanntid”

• Sanntidskanaler

• Telefoni

• Web-chat

• Video

• Sosiale medier

• “Ikke sanntids” kanaler

• E-post

• Sosiale medier 

• SMS

• E-task

Kanaler 
(fysiske kundebehandlere)



Selvbetjening og automatisering

Hva er vårt fokus fremover?

• Fortsatt fokus på videreutvikling av web-chat

• Mobile meldingsløsninger

• Forbedring av eksisterende chat API-er

• Utvikling av enkel chatbot funksjonalitet

• Partnerskap med AI og Botsselskaper

• Tett integrasjon mot vår chat løsning

Selvbetjening



Ny agent 
applikasjon



Hvorfor ny agent applikasjon?

• For bedre å støtte Omni-kanal

• For å øke effektiviteten og produktiviteten 

til kundebehandlerne

• For å møte den økte fokuset på fleksibilitet 

og behov for kundetilpasning

• For å være fremtidsrettet og et steg foran 

konkurrentene 

• For å støtte viktige Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) Admin

Portal

Ny

Agent

Dagens

Agent



Widget konseptet

Faner for hver dialog – widgets for hver funksjon 

• Hver kundeinteraksjon håndteres i separate faner

• I tillegg finnes det funksjonsfaner uten kundedialog

• Som Kø-oversikt, Tickers, Innstillinger, eksterne applikasjoner, etc.

• Interaksjonsfaner åpnes automatisk og funksjonsfaner manuelt 

• Hver fane inneholder en eller flere widgets

Fane 1

Widget

Widget

Widget

Fane 2



Core

widgets

Customer 

widgets

Partner

widgets



Åpne opp for nye kanaler

Co-

browsing
Video



Innkommende anrop med kundeinformasjon

Kalender

Kunde info

Telefon

Kunde

historie



Integrert CRM som widget i sammen med WebChat

CRM

integrert

WebChat



Flow of  events

Caller

IVR
Application

Framework

Knowledge

base



Agent Application - Beta release

Tilgjengelig for kunder i oktober

• Vi lanserer dette i “beta” for å få tilbakemeldinger 

fra alle kunder

• Beta releasen vil inneholde:

• Telefoni

• Web Chat

• Alt i Januar kommer katalogfunksjoner og mer på 

Voice og WebChat

• Flere partner widgets

• Generell API for kunde-widget ila 2018, men 

piloter vil starte i første halvår

beta



Spørsmål


