


Produktnyheter!
Robert Jansson 

Säljchef



Callback (Schemalagd)

E-task

Dialer

Ny klient 

Puzzel Pay



Schemalagd 
Callback



Schemalagd 
Callback

Agent Callback

Callback från Telefon

Callback från webb



PS!  Fungerar endast i webbklienten

Schemalägg 
Callback



E-task



E-TASK

E-TASK

• Ärendehantering 

• Schemalagd uppgift

• ”Uppföljning efter köp/resa”

• Larm

Enkelt att integrera



Dialer



Dialer mode

Agenter

Kund

Preview Power Predictive



Förbättrade
funktioner

Boka tid FrånvaroJustera avtalad tid

Agenter

Kund



API

Nu med API möjlighet

Automatisera ändring av listor och kalendrar



Ny klient
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Vi har valt Widget konceptet 

• Det kommer tre typer av widgets

• Standard widgets: Standard funktionalitet utvecklat av Puzzel (Telefoni, chat, kö-översikt, ärenderegistrering, m.m.) 

• Partner widgets: Widgets utvecklat av eller tillsammans med utvalda partners. Detta är funktionalitet som är nyttig för 

flere kunder (Kunskapsdatabas, e-post / ticketing, karta, m.m.)

• Kund widgets: Widgets utvecklat av eller tillsammans med enskilda kunder. Detta ger kunden möjlighet till att länka 

interna system eller information in i kontaktcenterlösningen (CRM funktionalitet, fakturaöversikt, m.m.)

Standard widget Partner widget Kund widget
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BETA
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▪Tillgänglig för kunder i Oktober 2017
Vi lanserer denna i “beta” för att få feedback 
från alla kunder innan skarp release.

▪Beta releasen kommer innehålla:

▪Telefoni (Basic)

▪Web Chat (Basic)

▪Roadmap Januari:

▪Voice (utökad funktionalitet)

▪Web Chat (utökad funktionalitet)

▪Katalogsök

▪Roadmap 2018:

▪Ersätta befintlig klient (med befintliga funktioner)

▪Partner widgets + Kund widgets

beta
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Tab & Widget

Varje kunddialog hanteras 
i separat tab

I varje tab kan man ha en 
eller flera widgets

- Standard widgets

- Partner widgets

- Kund widgets

• Samtal 

• Mail

• CRM

• Öppnar för nya kanaler

- Co Browsing

- Video

• Puzzel Pay



Puzzel Pay



Behov för betalingslösningar

Snabb utveckling på betalingsmarknaden

Många mobila betalningsaktörer på marknaden

Svårt att förutsätta vad som kommer redan om ett år

Olika slutkunder önskar att använda olika betalingssätt.
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Kontaktcenter idag saknar bra betalningslösninger

• Kontaktcenter blir mer och mer den nya säljkanalen

• Behov för säkra betalningslösningar

• Kredittkortsnumret på Post-IT lappar är fortsatt vanligt i ett kontaktcenter





Här är Kristoffer.

Han är 35 år.

Kristoffer har lust till att resa.

Men han behöver en reseförsäkring.

Han ringer nu sitt försäkringsbolag.

Exempel



PAY

Puzzel Pay via Swish

Hej, jag heter Emma, 

vad kan jag hjälpa dig med?

Hej Emma, jag 

behöver snabbt fixa 

en reseförsäkring.



Du kan exempel betala 
via Swish eller kreditkort? 
Har du Swish?

Kan jag betala snabbt 

& smidigt nu för att den 

ska börja gälla direkt



Yes, det har jag. Är det bara att 

godkänna betalningen här?



Oj, det var snabbt. Då måste jag bara packa väskan.

Stort tack för hjälpen! 

Stämmer, nu ser jag att du 
har betalt, då aktiverar jag 
försäkringen direkt.



Puzzel Pay via SMS

Jeg skickar dig betalningen

nu på SMS istället



Puzzel Pay
Det var ju också snabbt 

och smidigt ☺



Puzzel Pay

Nu ser jag att Kristoffer har betalt

Och kan aktivera försäkringen direkt



Integrerade automatiska lösningar

APICRM

Ekonomisystem

Fakturering
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Frågor?



Med passion för att 
inspirera och underhålla
Fredrik Löfgren, Kundservicechef  

Aller Media



TACK för mig!

Nu Fiiiika Time

Demo stationer



Frågor
?


