Forbedre produktiviteten i omstillingen

Den helt rigtige applikation til det mest effektive kontaktcenter
Den helt rigtige applikation til jobbet

Nem brugerflade – høj funktionalitet

Medarbejderne ved omstillingsbord er ansigtet udadtil i virksomhederne. Medarbejderne skal klare indkommende kald
hurtigt og effektivt, og ofte samtidig med, at de håndterer
mange andre opgaver. Har medarbejderne fået de informationer og værktøjer, de skal bruge for at arbejde effektivt?

Eftersom Farlon Agent Desktop fungerer ovenpå standard
Cisco Unified Contact Center teknologi, får omstillingsmedarbejdere (og agenter) det bedste fra begge verdener: Moderne, fleksibel omstilling samt avanceret kontaktcenter
funktionalitet. Brugerfladen er enkel og nem at bruge, og
medarbejderen vil kunne benytte mere og mere af den avancerede funktionalitet, efterhånden som kompetencer og behov vokser.

Spørg medarbejdere i omstillingen, hvad der er den vigtigste
kvalitet ved et omstillingsbord. De vil fortælle, at systemet
først og fremmest skal være let at anvende, det skal være
let at finde ud af, hvor et kald skal dirigeres hen, let at se om
den relevante medarbejder er ledig eller ej og let at kontakte
medarbejderen på den rigtige måde. Og hvis vedkommende
ikke er til rådighed, skal det være let at finde ud af, hvem
andre, der kan besvare henvendelsen. Uden disse informationer lige ved hånden, spildes kostbar tid, og kunderne kommer til at føle sig som kastebold.

Hurtig og effektiv søgning
Farlon Agent Desktop kan hjælpe. Systemet er så let at bruge,
at medarbejderne hurtigt kommer i gang, og nyder godt af
den bedst udviklede søgefunktion i et omstillingsbord.
Søgeinformationer kan importeres fra en hvilken som helst
applikation. Medarbejderen kan søge via fonetisk stavning og
wildcards.
Den aktuelle status er altid opdateret og relevant, fordi oplysningerne kommer direkte fra bord- og mobiltelefoner såvel
som fra integrerede kalendere. Det gør det let og hurtigt at
omstille et kald til den rigtige person i første forsøg.

Medarbejderne kan skræddersy deres egen Farlon Agent
Desktop, så den passer perfekt til den måde, de kan lide at
arbejde på.

Return of investment – i overhalingsbanen
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er sandt.
Udover at være markedets bedste løsning på et omstillings
bord, har Farlon også en af de mest økonomiske løsninger –
det gælder pris, vedligeholdelse, hardware etc. It-afdelingen
vil glæde sig over, at hele systemet fungerer ovenpå Microsoft og Cisco standardsystemer – ingen proprietære servere.
Farlon Agent Desktop integrerer let med andre applikationer
og bruger meget mindre serverplads end andre løsninger.
Farlon har mange års erfaring indenfor kontaktcenter branchen,
og vi glæder os til at dele vore erfaringer. Kontakt os i dag.
Ønsker De informationer om Farlon Agent Desktop i Kontaktcenteret, er dette beskrevet i særskilt produktark.
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Farlon Agent Desktop: Omstillingsbord
Søgning foregår HURTIGT og NEMT i Farlons faneblade. Tænk på det som 3 forskellige måder at få overblik på:
Omstilling-faneblad (A) – søgning på baggrund af jobfunktion. Finder hurtigt den rette kø i forhold til kundens spørgsmål.
Søgning via Omstilling-fanebladet tager udgangspunkt i:
• E mner – finder den rigtige kø alene ved at søge i kø-beskrivelsen - alle køer har en beskrivelse i klar tekst. Denne
beskrivelse omdannes til søgeord og bruges til Farlon’s unikke emnebaserede søgning.
• K
 øer – finder den rigtige kø ved at søge i telefoni relevant kø-informationer f.eks. kø-navne, nøgleord, telefonnumre
etc. – traditionel kø søgning.
Telefonbog-faneblad (B) – søgning på baggrund af informationer fra telefonbog, som er modtaget fra andre systemer
(standard MS AD).
Hurtigt overblik om medarbejderne er ledige ved at kombinere søgeresultater med status fra Farlon Presence:
• F ree / busy / viderestilling fra bordtelefon (UCM line state). (D)
• F ree / busy fra mobiltelefon. (E)
• K
 alenderstatus fra Notes, Google Calendar og MS Exchange.
• Free / busy / aktuel aftale. (F)
• Adgang til medarbejdernes fulde kalender. (G)
• O
 versigt status (H) – kombinerer status fra bordtelefon, mobiltelefon og kalender for at kunne håndtere kald hurtigt.
• S kabeloner til at sende telefonbesked til medarbejderne. (I)
• S øgeresultater kan udvides til at indeholde ekstra kundetilpasset information.
Kontakt-faneblad (C) – ligner Telefonbog-fanebladet, men med eksterne kontakter (leverandører, samarbejdspartnere, etc.)

B

D

C

A

E

F

H

G

I

G

Farlon · Strandvejen 203 · 2900 Hellerup · Danmark · +45 7070 1870 · info@farlon.com · www.farlon.com

