
Tænk ”Ud af boksen” for at opnå bedre resultater
Virksomheden har investeret i et Cisco Unified Contact Cen-
ter (UCC), fordi man kender den værdi et effektivt workflow 
har både for virksomheden og deres kunder. Men stop ikke 
dér. Hvordan vil virksomheden se ud, hvis omkostningerne 
per kald bliver sænket og på samme tid øges antallet af ”first 
call resolution”. Hvordan vil bundlinjen blive påvirket, når 
produktiviteten forbedres samtidig med at serviceniveauet 
stiger?

Farlon kan hjælpe. Tænk ”ud af boksen” og tilbyd alle medar-
bejdere i Kontaktcenteret både omstillings- og agentfunktio-
nalitet – med én meget brugervenlig løsning. Man vil spare 
værdifuld tid på hvert kald og muliggøre ”first call resolution” 
på størstedelen af telefontrafikken. 

For at illustrere dette så tænk på en traditionel virksomhed, 
hvor en omstillingsmedarbejder dirigerer 80 % af alle kald til 
salgsafdelingen og 20 % til andre afdelinger. Tænk nu på hvor 
effektivt det vil være, at salgsafdelingen besvarer alle kald. 
80 % af kunderne vil komme til den rigtige person ved første 
besvarelse. Og med Farlon Agent Desktop vil Salgsafdelingen 
let kunne omdirigere de resterende 20 % – fuldstændig som 
de i dag omstiller kald til andre kollegaer. 

Opnå tilfredse og effektive ansatte
Forbedringerne stopper ikke med det. Når alle ansatte i Kon-
taktcenteret har omstillingsfunktionalitet, har de også den 
bedste agent funktionalitet der findes på markedet, og dette 
hjælper dem med at håndtere kald mere effektivt
Farlon Agent Desktop er unik, fordi den både arbejder sam-

men med andre relevante applikationer såsom CRM- og ERP-
systemer, og den håndtere også agentens desktop på en in-
telligent måde. Medarbejderne behøver ikke hele tiden skifte 
mellem flere applikationsskærmbilleder. Ikke flere fejl, fordi 
man befinder sig i det forkerte skærmbillede på det forkerte 
tidspunkt. Det korrekte skærmbillede er altid forrest. Fordi 
Farlon Agent Desktop er så brugervenlig, er det let at komme 
igang med Farlon Agent Desktop. Virksomheden vil modtage 
positive tilbagemeldninger både fra omstillings- og kontakt-
centerets medarbejdere. 

Return of investment – i overhalingsbanen
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er sandt. 
Udover at være den rigeste løsning på markedet med hen-
syn til funktionalitet, er Farlon Agent Desktop også den mest 
økonomiske løsning – når det gælder pris, vedligeholdelse, 
forbrug af hardware med mere. It-afdelingen vil blive begej-
strede over, hvor let det er at integrere med andre applikatio-
ner. Desuden bruges langt mindre serverplads end ved andre 
løsninger.

Farlon har mange års erfaring indenfor kontaktcenter bran-
chen, og vi glæder os til at dele vore erfaringer. Kontakt os i 
dag – vi vil meget gerne høre om Deres specifikke omstillings- 
og kontaktcenter udfordring.

Ønsker De informationer om Farlon Agent Desktop som om-
stillingsbord, er dette beskrevet i særskilt produktark.
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Løft Kontaktcenteret op til næste niveau
Forøg produktiviteten og få gladere kunder



Statistik: Nem adgang for alle i teamet
•  Købarometeret (A) i den højre side af skærmbilledet giver alle et hurtigt overblik over telefontrafikken netop nu.
•  Farve-kodede alarmer kan defineres for kølængde, ventetid etc.
•  Statistikfanebladet (B) giver både agenter og supervisorer detaljeret statistik over køer og over medarbejdere.
•  Slut med at lede efter den rigtige information. Alt er let tilgængeligt i Farlon Agent Desktop.

It-afdelingen: Hurtig installation og let vedligeholdelse
•  Farlon er udviklet på toppen af Cisco Unified Contact Center (UCCE/UCCX).
•  Farlon er udviklet i .NET og standard Microsoft SQL Server teknologi.
•  Farlon understøtter Cisco og Microsoft SQL Server standard redundans.
•  Teknologien kræver ingen brug af proprietære servere, og der dannes ingen ’single point of failure’.

Integrerede programmer: Forbinder på den nemme måde
•  Web-understøttede systemer (CRM, økonomisystemer, service management, etc.) kan let integreres.
•  Et åbent API til mere avanceret kundespecifik integration er også en mulighed.
•  Indbygget omstillingsbord (C) – med statusinformationer.
•  Vær i den rigtige applikation hele tiden – slut med at skulle skifte mellem forskellige applikationer for at finde de 

rigtige informationer!

Skræddersyet desktop: Perfekt til dit arbejde
•  Brugergrænsefladen er baseret på Office 2013 look and feel.
•  Med brug af den simple kolonnevælger kan agenterne præcist vælge hvilke data, der skal være tilgængelige.
•  Agenterne kan tilføje individuelle taster for; funktioner, programmer, websites etc., som anvendes mest.

Farlon Agent Desktop: Muligheder og fordele
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