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Velkommen!

Gunnar Aasen – CCO Puzzel



Hva er god kundeservice?

Someone calling themselves a customer 

says they want something called service



Lojalitet



Starten på et “nytt” selskap

Fokus på innovasjon

Tørre å gjøre endringer

Rendyrke fokus

100% sky leverandør

Lekent

Skape entusiasme og motivasjon internt



Rendyrket gjennom hele organisasjonen

CEO

Produkt, Utvikling 
& Innovasjon

Drift & ServiceSalg og Marked Finans
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100% Skyleverandør

Alt du trenger for å bygge et multikanal kontaktsenter i skyen

Skybasert kontaktsenter



Rendyrke fokus

Norge

Sverige

Danmark

Storbritannia

Bulgaria

Finland

25%
Vekst

7
Kontor

21%
Topplinje

103
Nye logoer

+20k
Agenter



Noen av våre kunder



Fokus på 
innovasjon



Styrke samarbeid med partnere



Skape entusiasme og motivasjon internt
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Takk!



Kristoffer Lundnes
VP Innovation



Morgendagens kundeservice

Kristoffer Lundnes

VP Innovation



Hvorfor en egen innovasjonsavdeling?

Styrke innovasjon og skape en kultur for dette

Søke og generere nye inntektskilder

Gjøre det mulig å tenke “utenfor boksen”

Fokusere på innovasjon innen nye OG eksisterende produkter



Innovasjonsavdeling

Forenklet innovasjonsprosess

Linjeorganisasjon

Fra:
Ansatte
Kunder

Partnere
Eiere
…….

Fornyes hver 6.måned

Idé!



En normal dag?

“NRK Nyheter fra 

Oslo og Akershus….”

“Dagens 

ledertips….”

“Du har 3 

avtaler, den 

første kl 0930”

“Det er lite 

trafikk på 

veien…god tur”



En normal hverdag?



En normal hverdag?



Tempoet er høyt – er ditt selskap med i kampen om kundene?



Kanalvalg

Ulike aldersgrupper preferer ulike kanaler



Kanalvalg

Kanalpreferanser per aldersgruppe i prosent

Kilde: 2016 Dimension Data Global Contact Centre Benchmarking Report



Mobile meldingstjenester - økende viktig!

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Instagram

Wechat

FB Messenger

WhatsApp

Youtube

Facebook

Milliarder aktive månedlige brukere

Sosiale medier Meldingsplattformer

Kilde: Kepios analysis April 2018



Puzzel fokusområder fremover

Kanaler

(fysiske kundebehandlere)
Selvbetjening

Tale, chat, epost, sosiale medier, SMS

Menneskelig dialog

Sanntid og ikke sanntid

Proaktiv kundeservice

Kunnskapsbase/FAQ

Integrert WebChat

Avansert IVR/talegjenkjenning

Chat bots

Puzzel



Hvor går ferden?

Eksplosiv vekst av selvbetjening gjennom AI og bots

I 2020 vil en gjennomsnittsperson ha flere 

samtaler med en bot enn med sin ektefelle

Gartner, 2016

Hei!



Chatbots, hva er det?

En chatbot er et dataprogram som simulerer menneskelig samtale, eller chat 

gjennom kunstig intelligens.

Årsak til chatbot suksess:

• Vi har en svært høy mobilbruk

• Eksplosiv vekst av Messenger apps som er ideelle for 

chatbots 

• Rask utvikling innenfor teknologi som bruker kunstig 

intelligens



Dialogtyper

Endre Løse

Fortelle

Informasjon

Transaksjon Diagnose og råd



Evolusjonen av chatbots

De fleste er her!

1. Generasjon 

Spørsmål/Svar

2. generasjon

Integrasjoner

3. generasjon

Mulighet for tale

4. generasjon

Proaktive Bots

Menneske: Hva er 

åpningstiden deres?

Bot: Mellom kl. 08:00 og 

15:00

Menneske: Hva er galt med 

min nettverkstilkobling?

Bot: Det er dessverre et 

nettverksbrudd i ditt 

området. Dette skal være 

løst innen 20 min. 

Bot: Hei Kristoffer! Du har 

en utestående faktura. 

Ønsker du å betale denne 

nå?

Menneske: Ja

Menneske: 

Bot:



Hybridbot – Cobot?



Spørsmål: 

Hvem her i dag har tatt i bruk en chatbot?



Spørsmål: 

Hvem her i dag har tatt i bruk en chatbot?
planlegger



Muligheter ved bruk av bot

• Bots kan besvare henvendelser 24/7

• Bots kan håndtere mange samtidige henvendelser

• Bots kan integreres med eksisterende forretningslogikk

• Bots kan frigjøre tid for menneskelige agenter

• Bots kan være et godt alternativ ved trafikktopper



Utfordringer rundt chatbots

• Det kreves mye trening for å få en god chatbot

• Chatbots forstår kun enkelt intensjoner og ikke multi-

intensjoner

• Få ferdige integrasjoner tilgjengelig i chatbot rammeverkene

• Sett-over til menneskelig agent er en utfordring å levere 

sømløst

• Å introdusere nye brukeropplevelser er en utfordring i seg selv



RapporterIntegrasjonerOverføre til 
agent

Puzzel Kontaktsenter Bot Rammeverk

Conversational 
Platform

Generic API



Oppsummert

• Masse spennende ny teknologi – Puzzel må tilpasse dette i dagens 

løsninger

• Voice kommer for fullt - dette vil også påvirke hvordan sluttbrukere har 

dialog med sin leverandør

• Bots – kom i gang med treningen!

• Puzzel med åpen arkitektur med mulighet for å gjøre endringer 

• Widgets – skreddersy DIN løsning til DITT behov



Spørsmål?



Takk!
Kristoffer Lundnes –Vice President Innovation 

419 15 597 / kristoffer.lundnes@puzzel.com

Mario Cocozza – Innovation Manager

481 02 473 / mario.cocozza@puzzel.com 

mailto:kristoffer.lundnes@puzzel.com
mailto:mario.cocozza@puzzel.com


Sven Falcke
Leder Kundeservice

Ruter AS



Ruters Kundeservice
Fra Trafikanten og kollektivtrafikk til kundesenter og    
transport as a service

Sven Falcke, Ruter AS





Disposisjon

• Trafikanten & Samfunnsoppdrag

• Ruter strategi & Digitalisering

• Vår endringsreise:

- Hvordan Ruters kundeservice utvikler seg iht selskapets og 
kundens behov/forventninger
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Ruters samfunnsoppdrag 1/2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Indeksutvikling Oslo og Akershus. År 2007=100

Befolkning Oslo og Akershus Biltrafikk Oslo Passasjerer kollektivtransport Oslo Biltrafikk Akershus Passasjerer kollektivtransport Akershus Vognkm

46



Ruters samfunnsoppdrag 2/2

Videreutvikle eksisterende 
kollektivtrafikktilbud

Tilby innbyggerne bevegelsesfrihet 
basert på delingsbaserte tjenester

47

Utforske nye mobilitetsformerLevere målsatt overgang til 
utslippsfri kollektivtrafikk
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Ruter skal bidra til at 

folk får den 

bevegelsesfriheten 

de ønsker til å kunne 

leve sine liv i 

hverdagen.



Kundeferden: Hvordan ser hverdagen ut?
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Kundeferden: Hva tenker kunden?

50



Kundeferden: Hvordan ser hverdagen ut?
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Kundeferden: Forstår vi kundenes behov?

Vurdere kollektivt

Bestemme seg

Planlegge

Velge reiserute

Velge billett

Betale billett

Lese av billett

Vente

Reise

Bytte

Ankomme

Opdage problem

Få informasjon eller hjelp

Finne en løsning

Komme frem

Evaluere

Vurdere kollektivt på nytt

Vurdere Forberede På holdeplass/stasjon Reise Uventet hendelse Etter reise Neste reise



371.000.000

53



633.105

54



67.200.000
39.600.000 reisesøk i RuterReise i året

27.600.000 reisesøk på ruter.no i året
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Hvorfor tar kundene kontakt med oss?

1. For å løse et problem

2. For å klage

3. For å bidra

56



Toppoppgaver innen kundeservice

57

Personlig oppmøte
• Salg 43%

• Ruteopplysning 15%

• Ødelagte reisekort 5%

Telefoniske henvendelser
• RuterBillett 27%

• Ruteopplysning 21%

• Spørsmål og veiledning 5%

Skriftlige henvendelser
• Reiseopplevelsen 26%

• Priser og billetter 24%

• Billettkontroll 16%

Sosiale medier
• Avvik 18%

• Rutetilbudet 17%

• Reiseopplevelsen 10%



Hva sliter kundene med mht kundeservice? 

Accenture Global Consumer Pulse Research

Norge, 2017

TOPP 5 ÅRSAKER TIL FRUSTRASJON

Måtte ta kontakt flere ganger 

med samme problem

Oppleve brudd på det jeg ble lovet 

da jeg kjøpte produktet/tjenesten

Måtte gjenta informasjon til 

flere medarbeidere eller på 

tvers av ulike kanaler

Bli satt på vent over lengre tid når 

man kontakter kundeservice

Måtte forholde seg til ansatte eller 

selvbetjeningsløsninger som ikke 

klarer å svare på spørsmålene

86% 

86% 

82% 

80% 

79% 

LEVERANDØRBYTTE GRUNNET DÅRLIG SERVICE

6
10 

AV

…forbrukere byttet leverandør i minst én bransje siste året, på 

grunn av dårlig opplevelse med kundeservice, f.eks. 

▪ Dårlig kvalitet på kundeopplevelsen

▪ Uløste problemer

▪ Mangel på kunnskapsrike kundeservicemedarbeidere 

85% sier at bedriften kunne gjort noe for å unngå dette, f.eks.

▪ Løst mitt problem i første kontakt

▪ Tilbudt meg bedre live/personlig kundeservice

▪ Kontaktet meg proaktivt for forbedre min brukeropplevelse

▪ Tilbudt meg bedre digitale/virtuelle servicealternativer

▪ Tilbudt ett ansvarlig kontaktpunkt for å løse mine problemer
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Hva sliter våre kunder med ? 

Accenture Global Consumer Pulse Research

Norge, 2017

TOPP 5 ÅRSAKER TIL FRUSTRASJON

Måtte ta kontakt flere ganger 

med samme problem

Oppleve brudd på det jeg ble lovet 

da jeg kjøpte produktet/tjenesten

Måtte gjenta informasjon til 

flere medarbeidere eller på 

tvers av ulike kanaler

Bli satt på vent over lengre tid når 

man kontakter kundeservice

Måtte forholde seg til ansatte eller 

selvbetjeningsløsninger som ikke 

klarer å svare på spørsmålene

86% 

86% 

82% 

80% 

79% 

LEVERANDØRBYTTE GRUNNET DÅRLIG SERVICE

6
10 

AV

…forbrukere byttet leverandør i minst én bransje siste året, på 

grunn av dårlig opplevelse med kundeservice, f.eks. 

▪ Dårlig kvalitet på kundeopplevelsen

▪ Uløste problemer

▪ Mangel på kunnskapsrike kundeservicemedarbeidere 

85% sier at bedriften kunne gjort noe for å unngå dette, f.eks.

▪ Løst mitt problem i første kontakt

▪ Tilbudt meg bedre live/personlig kundeservice

▪ Kontaktet meg proaktivt for forbedre min brukeropplevelse

▪ Tilbudt meg bedre digitale/virtuelle servicealternativer

▪ Tilbudt ett ansvarlig kontaktpunkt for å løse mine problemer

▪Tilbudt meg bedre personlig kundeservice

▪Kontaktet meg proaktivt for forbedre min 

brukeropplevelse

▪Tilbudt meg bedre digitale/virtuelle 

servicealternativer
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Digitalisering løse nye behov og  gi muligheter

61

BIG DATA INNVOVASJON OMDØMME

AUTONOM / SMART FORRETNINGSMODELLER KOMPETANSE OG KULTUR
61
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Displays

Tredje parts APIer

Kundedevicer

Kjøretøy

Analytics og

rapportering

DVH

Maskinlæring

RUTERS KUNDESERVICE

RUTERS DIGITALE PLATTFORM



63

Før reisen Under reisen Etter reisen

Backstageprosesser

Kompleksiteten og 

endringstakten 

øker! Det samme 

gjør kundenes 

forventninger til  

kundeservice!



Funn fra kundeinnsikt prosjekt 1/2

Jeg vil helst løse 

ting selv

Mangel på 

informasjon er 

mitt største 

smertepunkt

Jeg forventer 

øyeblikkelig og 

rask hjelp

Jeg ønsker å si i fra
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Lever 

kundeservice 

som ivaretar 

mennesker

Funn fra kundeinnsikt prosjekt 2/2
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Personlig service: Er det løsningen?

67



Digitalisert service: Er det løsningen?

Ruter.noRuterBillettRuterReiseInstagram Twitter Facebook
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Sammensatt målbildet krever at Ruter 

etablerer kritiske ferdigheter i Kundeservice

STRATEGI

& STYRING

Hvilken kundeopplevelse 

skal vi levere?

Hvilke tjenester og 

kontaktkanaler 

skal vi tilby?

Hvilke mål skal 

vi levere på?

…

LEVERANSE-

PROSESSER

Hvordan ruter vi ulike 

kundehenvendelser?

Hvordan skal vi løse saker 

(prosesser og rutiner)?

Hvordan skal kunder 

løse sine saker selv?

…

STØTTE-

PROSESSER

Hvordan sikrer vi 

riktig bemanning?

Hvordan følger vi

opp kvalitet?

Hvordan skaper og 

bearbeider vi innsikt?

…

ORGANISASJON & 

LEVERANSEMODELL

Fra hvilke lokasjoner skal vi 

levere kundeservice?

Hvordan strukturerer vi 

teams og skills?

Hva er våre grensesnitt?

Hvordan ser roller og ansvar 

ut?

…

MENNESKER

& TALENT

Hva slags profiler skal vi 

ha, og hvordan rekruttere?

Hvordan gjør vi opplæring 

og karriereutvikling?

Hvordan følger vi opp og 

belønner resultater?

…

IT &

TEKNOLOGI

Hvordan sikrer vi den 

overordnede IT-

arkitekturen?

Kontaktsenterløsning, 

CRM, WFM, Kvalitet, 

Kundetilfredshet, 

Læringsplattform, 

Selvbetjening, osv.

…
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MenneskerProsesser

Teknologi

70



Vi jobber nå målrettet med å stykke opp 

endringsreisen og igangsette tiltak

I 
DAG

I 
2021

Manglende kundesystem

Manglende kundeinnsikt

Ikke-standardiserte prosesser

Manglende støtteverktøy
…

Ende-til-ende mobilitet

Kundesentrisitet

Smertefrie kundeopplevelser

Fulldigitalisering

…

HVOR BEGYNNER VI?

71



Prosesser: Prinsipper for digitale prosesser 

#1 Lage det viktigste først

#2 Fokus på resultater (effekt) over leveranser

#3 Kontinuerlig læring og forbedring

#4 Tverrfaglig og dedikert team

#5 Teste alt - alltid

72

Utvikle meningsfylte 

løsninger som skaper 

verdi for kunden og for 

oss.



Prosesser & Teknologi

FORENKLE OG STABILISERE

Operasjonalisering av Lean 1/2

Forenkling, standardisering og maler

Strømlinjeforming

Rekruttering

Optimering Call Center 

Nytt midlertidig kundesenter ( 12/17)

AUTOMATISERE OG DEFINERE 
MÅLBILDE

Scripting og smart ruting

Dynamiske FAQ-er/webskjema

Robotics Process Automation (RPA)

Inkrementelle IT-forbedringer

Fremtidig driftsmodell for kundefront

Bemanningsplanlegging og –styring 

Operasjonalisering av Lean 2/2

UTVIKLE OG 
STABILISERE

Virtuell assistent

Kunstig intelligens

Utrulling/skalering av RPA

Kravstilling ny IT-støtte

Samlokalisering

SKALERE OG PROFESJONALISERE

Profesjonalisering av drift 

Etablering av fremtidig driftsmodell

Etablering av ny teknisk plattform

Skalering i andre deler av Ruter

Ny kunde og medvirknings

senter

Q1& Q2 2018 Q3 & Q4 2018 Plan Q1-2019 Plan Q2-2019 →

Tid

G
e
v
in
s
te
r

Foreløpig plan, under bearbeiding
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Mennesker 1/2
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Mennesker 2/2

• Mobilisering & motivasjon & involvering

• «Workforce Management»

- Historikk / Behov / Forecast

- Skills & Kompetanseheving

- Dynamisk ressursallokering

- Rolle definisjon & avklaring

- Omforente KPI

• Kundeløfte: Enkelt og vennlig
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I går

I 
2021

Manglende kundesystem

Manglende kundeinnsikt

Ikke-standardiserte prosesser

Manglende støtteverktøy

…

Ende-til-ende mobilitet

Kundesentrisitet

Smertefrie kundeopplevelser

Fulldigitalisering

…

Vi er på vei!
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Spørsmål?





Takk for meg!

sven.falcke@ruter.no
Telefon 177



Rolf  Barmen
Administrerende Direktør

Fjordkraft AS









Hvor skal vi reise? Og hvordan skal vi komme dit?

*

*

*



«ET UTDRAG AV VÅR REISEBESKRIVELSE»



Spillereglene

Konkurrentene

Ressursene

Kompleksiteten

KB 390’ - fallende, EK 200 MNOK, 

Oms 4,2mrd, KTI < 70, HKI > 70, 

TOM < 14, hjulpen >90







Strategisk plattform

Sammen skal vi skape den mest attraktive 

strømleverandøren i Norge

2 millioner har Fjordkraft i 

stikkontakten, hjemme og på jobb

Gjør det enklere Vær vennlig Skap verdi

Avkastningskravet 

VISJON

MISJON

VERDIER

«oppdraget»

«målet»

«kulturen»

Sammen skaper vi den mest attraktive 
strømleverandøren i Norge



MINE TEMAER I DAG: 

EKSEMPLER PÅ ORGANISASJONENS 
HÅNDTERING AV RELEVANTE 

UTFORDRINGER
➢ HVORDAN HÅNDTERER FJORDKRAFT 

TRUSLER OM LAVERE  MARGIN ? 
➢ HVORDAN SIKRER FJORDKRAFT ET 

BÆREKRAFTIG 
MEDARBEIDERENGASJEMENT?



Attraktiv for kunder

Attraktiv for eiere

Attraktiv for ansatte

Høyeste kjennskap
Flest bytter til

Høy kundetilfredshet

Meget høy medarbeidertilfredshet.

Høyeste rentabilitet i bransjen de 
siste årene iht DnB’s
markedskommentar.

Sammen skaper vi 
den mest attraktive 
strømleverandøren i 

Norge





Kunder og ledelse



Manko pr 
31.12.2017 = 

325.000

Manko pr 
30.06.2018 =

255.000



FK-fabrikken

Dagens konkurransefortrinn.

NB: Alle er temporære.

Metodearbeid:
Strategi, ledelse, 

rammebetingelser

«Up-coming».





Vi har spilt på alle 
tangentene. 



"FROM GREAT TO EVEN GREATER"

Tydeliggjøring av at kunden er vår arbeidsgiver

Raushet i vår holdning ovenfor kundene

Vekst i kundebestand – krav om økning

Investering i Top of Mind

Endret Tone of Voice – fra fakta til følelser

Utviklet et distribusjonapparet etter modell fra telco (Ekstern og internt – balansert)

Utviklet kategorikapteinrollen

Utviklet lojaliseringsprogram 

Implementert porteføljebalansering (3 ess og 1 konge: Inndragere, Storselgere, Bruttovinstgivere, Nyheter)

Implementert ny lederfilosofi

Gjeninnført budsjettoppfølging og investert i tydeligere controllerfunksjonalitet

Profesjonalisert prosjektmetodikken og prioriteringsforum

Profesjonalisert dokumentasjonhåndtering/ITIL-implementering

Fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og implementering av LEAN

Påvirket eierne til å bruke AK-posisjonen som vekstmotor

Implementert ny strategimodell



MINE TEMAER I DAG: 

EKSEMPLER PÅ ORGANISASJONENS 
HÅNDTERING AV RELEVANTE 

UTFORDRINGER
➢ HVORDAN HÅNDTERER FJORDKRAFT 

TRUSLER OM LAVERE  MARGIN ? 
➢ HVORDAN SIKRER FJORDKRAFT ET 

BÆREKRAFTIG 
MEDARBEIDERENGASJEMENT?



Trusler om lavere 
margin

Vekst. TOM.



Trusler om lavere 
margin

Vekst. TOM.



«First line of 
defence» = 

Opprettholde 
nominelt 

dekningsbidrag

«Second line of 
defence» =

Effektivisering for å 
opprettholde 

EBIDTA

«New line of 
defence» =

New bizz og 
globalisering

Nye land

KS og 

fordels-

programmer

Automatisere

Høyt brt 

salg

Konsolidere

Nye 

virksomhets-

områder

Distribusjon, Top of 

Mind, Regulatoriske 

(SCM), Konsolidering

Kundelojalitet, 

attraksjon, reduksjon 

sårbarhet ift prispress

Akselerert kapitalisering 

av prosessforbedring 

fordrer oppkjøp

Prosessforbedringer

Tradisjonelle inntekter fra 

nye land utligner effekt av 

marginpress i Norge

Nye inntekter fra 

eksisterende  kunder 

utligner effekt av 

marginpress

Produkt-

utvikling

Portefølje-

optimalisering

Produktutvikling

«Cost 

leadership» -

formattering

Lav-kost-selskap

LEAN-metodikk

Full trans-

formasjon

Ny bølge

Hoveddel av  inntektene 

kommer fra andre områder

Stikkord

Stikkord

Stikkord

Smart 

informator

Elektrifikator

Prosument-

facilitator

Nye im-

materielle 

tjenester

-

m-telefoni

finansiering

«Fabrikk»-

produkter

FORSVARE AVKASTNING OG UTBYTTEKAPASITET

R

o

l

l

e

n
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«First line of 
defence» = 

Opprettholde 
nominelt 

dekningsbidrag

«Second line of 
defence» =

Effektivisering for å 
opprettholde 

EBIDTA

«New line of 
defence» =

New bizz og 
globalisering

Nye land

KS og 

fordels-

programmer

Automatisere

Høyt brt 

salg

Konsolidere

Nye 

virksomhets-

områder

Distribusjon, Top of 

Mind, Regulatoriske 

(SCM), Konsolidering

Kundelojalitet, 

attraksjon, reduksjon 

sårbarhet ift prispress

Akselerert kapitalisering 

av prosessforbedring 

fordrer oppkjøp

Prosessforbedringer

Tradisjonelle inntekter fra 

nye land utligner effekt av 

marginpress i Norge

Nye inntekter fra 

eksisterende  kunder 

utligner effekt av 

marginpress

Produkt-

utvikling

Portefølje-

optimalisering

Produktutvikling

«Cost 

leadership» -

formattering

Lav-kost-selskap

LEAN-metodikk

Full trans-

formasjon

Ny bølge

Hoveddel av  inntektene 

kommer fra andre områder

Stikkord

Stikkord

Stikkord

Smart 

informator

Elektrifikator

Prosument-

facilitator

Nye im-

materielle 

tjenester

-

m-telefoni

finansiering

«Fabrikk»-

produkter

FORSVARE AVKASTNING OG UTBYTTEKAPASITET

R
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«Hafsland»



Bærekraftig 
medarbeider-
engasjement







Til slutt: Børs, kunder og medarbeidere.



Livet på børs

Hva er markedet opptatt av?

At vi leverer på mål og forventninger. 

• Lønnsomhet – for gruppen og på segmentnivå.
• Arbeidskapital og netto rentebærende gjeld.
• Vekstkartet – organisk, M&A, utvidet allianse
• Stordriftsfordeler og effektivisering
• Relevante nyheter
• Kundetilfredshet

Innhold Stil

«Pålitelige historiefortellere og troverdige ledere»

4 eksamensperioder, hver 
periode 3 eksamensdager, 15-20 

eksamener pr periode.

✓ Forretningsforståelse
✓ Norsk og engelsk muntlig
✓ Presentasjonsteknikk

Alle ansatte i Fjordkraft påvirker 
både historien vi skal fortelle og 

troen på fremtiden.



Takk for oppmerksomheten!



Thomas Rødseth
CTO
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Kundebehandlerens nye hverdag

Nye kanaler
Økt 

kompleksitet
Selvbetjening



Selvbetjening er den viktigste kanalen for de fleste virksomheter

By 2020, customers will manage 85% of their

relationship with the enterprise without interacting with a human.

Gartner, 2011

Hei!



RapporterIntegrasjonerOverføre til 
agent

Puzzel Kontaktsenter Bot Rammeverk

Conversational 
Platform

Generic API



Samspill mellom betjente og selvbetjente interaksjoner

Kunden vil hjelpe seg selv, men menneskelig hjelp må være nær

• Aktiv bruk og tilbud av støtte på selvbetjeningsportalene – både mobil og web

• Proaktive Chat på flere av websidene

• Gi kunden mulighet til å ringe, eller å bli ringt opp.



Mobile meldingstjenester får økende viktighet

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Instagram

Wechat

FB Messenger

WhatsApp

Youtube

Facebook

Milliarder aktive månedlige brukere

Sosiale medier Meldingsplattformer

Source: Kepios analysis April 2018



Sosiale Medier: Bedret funksjonalitet og nye kanaler

Egenutvikling og ny agentapplikasjon skaper nye muligheter

• Ny sosial media integrasjon i den nye agent applikasjonen 

• Puzzel har utviklet denne selv, og har nå full kontroll over videreutviklingen

• Det vil forbedre ønsker som kunder har fremmet til oss

• Det vil gi nye muligheter for kommunikasjon med Bots og agenter

• Det vil muliggjøre flere kanaler for sosiale media kommunikasjon



Kanaler

Ansatte

Ledelse

Kunder

Selvbetjening

Kompetanse

Kunder

Kanaler

Kundebehandlerens hverdag – økt kompleksitet



Ny agent applikasjon

• Hver dialog håndteres i en separate fane - interaksjonsfaner

• I tillegg er det funksjonsfaner uten kundeinteraksjoner slik som

Kø oversikt, Tickers, innstillinger, eksterne applikasjoner, osv.

• Interaksjonsfaner åpnes automatisk mens funksjonsfaner styres manuelt av 

bruker 

• Hver fane inneholder en eller flere Widgets

Tab 1

Widget

Widget

Widget

Tab 2

Bedre verktøy til å mestre kompleksiteten



Hvordan virker en Widget

Det er 3 typer Widgets

1. Core widgets: Standard funksjonalitet utviklet av Puzzel slik som for 

eksempel taleanrop, chat, kø oversikt og hendelsesregistrering.

1. Partner widgets: Widgets utviklet av eller med en partner . Denne 

funksjonaliteten er nyttig for flere kunder eksempelvis kunnskapsbase, CRM, 

Slack og kart

2. Customer widgets: Widgets utviklet av eller med en spesifikk kunde. Dette 

gir kunden muligheten til å knytte sammen interne systemer Inn i ett og 

samme grensesnitt.

Core widget Partner widget Customer widget



Nytt brukergrensesnitt – klar for nye kanaler

Co-

browsing
Video



Core

widgets

Customer 

widgets

Partner

widgets



Teknisk oversikt over Widget API

Et nytt programmeringsgrensesnitt (API) for kommunikasjon mellom Widgets

Event system

Interfaces

• Kommunikasjon mellom tjenestene og Widgets

• Kommunikasjon Widget til Widget

• Kommunikasjon mellom Puzzel plattformen og Widget’ene

Core widget Customer widget



Når kan vi ta i 
bruk den nye 
agent 
applikasjonen



Hvordan fungerer det?

Du kan logge deg på i dag uten noen tilleggslisens

Ny agent applikasjon
https://agent.puzzel.com 

Eksiterende agent applikasjon
https://client.puzzel.com https:// .puzzel.comclientagent



Planer for utrulling av den nye funksjonaliteten

• Ny agent applikasjon blir fullt tilgjengelig i oktober

• Ny funksjonalitet for agenter vil i hovedsak tilgjengeliggjøres i den nye agentapplikasjonen

• Nye Sosiale medie-kanaler og funksjonalitet

• Ny Softphone-funksjonalitet

• Forbedrede CRM integrasjoner

• Partner widgets

• Skype integrasjon

• Vi er klare for å starte dialogen med kunder for å vurdere en tidsplan for å ta i bruk den nye funksjonen

• Videre informasjon finnes og kommer på help.puzzel.com 



Viktigste fokusområder de neste 12 måneder

Ny agent 

applikasjon

Admin og 

Ledere

Videreutvikling 

av Chat og 

sosiale medier

Bot/AI

• Rulle ut den nye funksjonaliteten blant våre kunder

• Utvikle integrasjoner og samarbeid med flere partnere

• Gi kundens og partnere flere grensesnitt til å utvikle egne widgets 

• Utvide videre selvbetjeningsfunksjonene for Admins

• Utvide muligheten til å tilpasse oppførselen til Chat fra Admin grensesnittet

• Gjøre flere admin og “dashboard” tilgjengelig i den nye agent applikasjonen

• Benytte AI i flere sammenhenger som f.eks. assistanse til agentene

• Integrere mot flere Bot rammeverk

• Utforske bruken av Voice Assistants med integrasjon mot Puzzel Kontaktsenter

• Sosiale medier egenutviklet

• Ytterligere sosiale meldingsplattformer som WhatsApp og Viber

• Chat forbedringer for å åpne for nye Bot funksjoner



Solving your
Customer 
Interactions

thomas.rodseth@puzzel.com

mailto:thomas.rodseth@puzzel.com


Finn Olav Sveinall
og

Erlend Espedal

Kantar TNS



Get Connected 2018

Finn Olav Sveinall & Erlend Espedal



132

40 000 mennesker

Alle norske bedrifter

Vinnere!
Stor studie

Rapporter til kunder
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Chatbots - foreløpige resultater

Erlend Espedal



Ett mantra

138
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Opplevd kundeservice skår i poeng

Løst Ikke 

løst

Kunder som ikke får løst saken er heller ikke fornøyd med 

kundeservicen.

Man kan være så hyggelig, serviceinnstilt og kompetent man 

bare ønsker, men uten å ha en løsning på saken så vil man 

ikke ha fornøyde kunder.

Tilfredshet ved løsning og uten løsning

2
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Hvor sannsynlig tror du det er at du kommer til å være 
kunde i selskapet du kontaktet om 2 år?

Løst Ikke løst

Når man ikke løser saken så vil man heller ikke ha lojale 

kunder. 

Sannsynligheten for at en kunde er kunde om to år er 

55 % større hvis man har løst kundehenvendelsen.

Lojalitet basert på kundehenvendelsen

3
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Svært lite og ganske lite sannsynlig

Hvor sannsynlig tror du det er at du kommer til å være 
kunde i selskapet du kontaktet om 2 år?

Nesten en av tre som ikke fikk saken løst oppgir at de trolig 

ikke kommer til å være kunde i selskapet de kontaktet om to 

år.

Det vil si at det er 322 % større sannsynlighet for at 

personen ikke kommer til å være kunde i selskapet om 2 år 

hvis saken til personen ikke er løst.

Sannsynlighet for å forlate selskapet

4

Sak ikke løst

Sak løst



La oss prate om chatbots

1



Chatbot

Alt 
annet

HENVENDELSESMÅTE

Det er foreløpig svært små baser for chatbothenvendelser, men vi forventer at denne skal øke

NB! Svært små baser (foreløpig)

7

Chatbot
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Ja Nei Vet ikke
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Ja Nei Vet ikke

Ettersom du ikke fikk løst din sak via chatbot, ble du automatisk sendt 
videre til en person som kunne løse din sak?

Ble man sendt videre til noen som kunne løse saken?

145
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Ga opp
henvendelsen

Annet

Ettersom du ikke fikk løst din sak via chatbot, ble du automatisk sendt 
videre til en person som kunne løse din sak?

Hva gjorde man når chatboten ikke løste saken?

146
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Fikk saken løst fra chatbot Fikk ikke saken løst via chatbot

Hvis du får valget mellom å kontakte en chatbot eller å chatte med en 
person fra kundeservice, hva vil du velge?

Ønsker å bruke chatbot Ønsker å snakke med person fra kundeservice

Og ønsker man å prate med person eller maskin?

147



Eksempler på chatdialog

148



Nei, men vi ser at chatbotene ikke løser henvendelsene til kunden, og dette kan være risikosport for både lojalitet og 

kundetilfredshet.

Det er ingen tvil om AT chatboter vil kunne ta over en god del av kundeservicejobben, men vi tror:

• Kundeservicemedarbeiderne må øke sin ekspertise, det vil bli bare tøffere spørsmål for dem i fremtiden (for chatboten har 

svart på det enkle)

• Chatroboter og AI ikke er noe man skal bruke kundene sine til å trene seg på

• Chatboter vil bli et fantastisk verktøy i fremtiden

• Økningen i chatbotbruk ikke umiddelbart vil ha store påvirkninger på det tradisjonell kundesenteret, snarere tvert i mot

• At overgangene mellom chatbots, manuell chat, telefon og epost bør skje sømløst. Kunden kan ikke ordet «kanal» og ikke 

er det viktig for han eller henne.

Betyr dette at chatrobotene ikke vil løse våre utfordringer?

149



Takk
for denne gang og på gjensyn!

Sponsorer:


