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DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor

DSB benytter sig af Cisco Unified Communications til at skærpe kundefokus
og forny sit call center.

      VIRKSOMHEDSOVERSIGT

Kundenavn
Danske Statsbaner - DSB

Branche
Transport

Sted
Danmark

Antal ansatte
9000

Forretningsmæssig udfordring
Forblive den foretrukne leverandør • 
af jernbanetransport på et mere 
og mere konkurrencepræget og 
liberaliseret marked.

Netværksløsning
Netværksbaseret • 
kontaktcenterapplikation, der forener 
11 forskellige call centre til én ‘virtuel’ 
kundeserviceenhed, der højner 
niveauet af kundeservice og giver en 
konkurrencemæssig fordel.

Forretningsresultater
Forøget konkurrenceevne på grund af • 
højere effektivitet hos medarbejderne 
og en reducering i antallet af tabte 
opkald. Opnået ved hjælp af en 
virtualisering af call centrene. 

Indfrielse af mål for kundeservice. • 
Eksempelvis besvares 80 % af alle 
opkald inden for 60 sekunder. 

Forbedring i løsningen af kundernes • 
problemer ved deres første opkald. 
Dette afspejles i en 9 % reducering i 
det samlede antal opkald.

Forretningsmæssig udfordring
DSB er det største togselskab i Danmark og står for 80 % af 
landets passagertransport med tog. DSB blev grundlagt i 1885 
og har siden 1999 været en uafhængig offentlig virksomhed, 
og selv om DSB er fuldt ejet af Transportministeriet, konkurrerer 
de på et liberaliseret marked.

Som en del af overgangen fra at have monopol og være drevet 
af staten til en kommerciel virksomhed måtte DSB forny sit 
syn på kundeydelser. Første del af denne proces involverede 
etableringen af 11 call centre på tværs af hele Danmark og tæt 
på de steder, hvor hovedparten af medarbejderne allerede 
befandt sig. Call centrene skulle håndtere telefonhenvendelser 
og reservationer. Tidligere havde medarbejderne på 
billetkontorerne på de forskellige togstationer taget sig af disse 
og varetaget ansigt-til-ansigt-interaktionen med kunderne.

Det nye system baserede sig på separate automatiske 
opkaldsdistributionsenheder (Automatic Call Distributors 
– ACD’er) placeret i de enkelte call centre. Dette betød, at 
indgående opkald blev ført rundt mellem de enkelte centre, 
indtil en medarbejder blev ledig. Hvis der ikke var nogle ledige 
medarbejdere, afbrød systemet opkaldet, og kunderne måtte 
ringe ind igen. Omtrent en halv million opkald om året blev tabt 
på denne måde, og mange kunder måtte vente i lang tid, før 
deres opkald blev besvaret.

DSB levede konsekvent ikke op til deres målsætninger for 
kundeservice som for eksempel besvarelse af 80 % af alle 
opkald inden for 60 sekunder. En anden målsætning var at 
besvare 85 % af alle opkald – DSB besvarede typisk kun 
mellem 50 og 70 procent af alle opkald.

For at forbedre deres serviceniveau blev virksomheden nødt til 
at omorganisere og forny hele driften af deres call centre.
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Denne øvelse ville også hjælpe DSB med at indfri andre strategiske mål som eksempelvis optimering af deres 
salgskanaler, strømlining af deres interne processer og udvikling af deres medarbejderes kompetencer. Som en del 
af omstruktureringen besluttede togselskabet sig for at erstatte ACD’erne med én centraliseret call center-løsning.

“Vi har skabt en meget mere professionel kundeservice-
organisation og har indfriet det vigtige forretningsmål at 
skærpe fokus på vores kunder. Samtidigt er det lykkedes os at 
investere i en teknologi, der støtter vores medarbejdere, uden 
at skulle ansætte yderligere it-personale. Og vi har opnået 
betydelige besparelser.”
- Rasmus Paludan, afdelingsleder i DSB Informatik

Netværksløsningen
DSB havde allerede et IP-datanetværk fra Cisco, som kunne håndtere telefoni og video. Virksomheden var ivrig efter 
at udnytte denne infrastruktur ved at implementere en ren IP-kontaktcenterløsning. Dette ville give DSB muligheden 
for at implementere løsningen på tværs af hele netværket – og organisationen – i stedet for at begrænse sig til 
specifikke steder.

DSB’s tidligere leverandør af deres telefoniløsninger havde ikke gjort meget ud af at dele information. Togselskabet 
vidste dog, at Cisco var åben, tilgængelig og villig til at dele ud af deres viden på mange områder. Ciscos brug 
af branchestandarder i teknologierne ville tillade DSB at insource den softwareudvikling, de havde planlagt, til at 
integrere kontaktcenterløsningen med andre applikationer som styring af arbejdsstyrken, CRM og en it-helpdesk. 
En stor del af vedligeholdelsen kunne også insources, hvilket ville hjælpe med at kontrollere udgifterne gennem en 
maksimal udnyttelse af DSB’s eksisterende it-ressourcer. 

Sammen med de gode relationer mellem de to virksomheder førte disse faktorer til, at DSB studerede Ciscos 
tilbud med en særlig interesse og til sidst besluttede sig for Cisco Unified Contact Centre Enterprise-løsningen. 
Hoveddelene af løsningen, implementeret i 2004, inkluderede intelligent kontakt-routing, opkaldshåndtering, 
netværk-til-desktop-computer-telefoniintegration og flerkanals kontakthåndtering.

”Vi så kontaktcentret som en applikation på vores netværk, og vi ledte efter en innovativ løsning baseret på den 
seneste teknologi, der kunne integreres med vores andre applikationer,” siger Rasmus Paludan, afdelingsleder i DSB 
Informatik. “Vi forsøgte at sprøjte en ny dynamik ind i DSB. På det tidspunkt viste Cisco sig at være den leverandør 
med det største momentum på IP-kontaktcentermarkedet.”

All contents are Copyright © 1992–2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.                    side 2 af 5



Kundereference

”Vi så kontaktcentret som en applikation på vores netværk, 
og vi ledte efter en innovativ løsning baseret på den seneste 
teknologi, der kunne integreres med vores andre applikationer.” 

- Rasmus Paludan, afdelingsleder i DSB Informatik

Ciscos løsning skaber en profil af kunderne ud fra kontaktrelateret data som eksempelvis det indtastede nummer 
og id’et på opkaldslinjen. Baseret på forskellige realtidsforhold, såsom medarbejderes kompetencer, tilgængelighed 
eller længden på køen, tildeler løsningen derefter de ressourcer, der er bedst egnet til at opfylde kundens behov. 
Medarbejderkompetencer hos DSB dækker typisk indlandstjenester, internationale togrejser, handicapfaciliteter og 
ungdomsprodukter. 

Kunder, der ringer op til DSB, bliver som det første præsenteret for et interaktivt telefonsvarersystem (Interactive 
Voice Response – IVR), der giver dem tre valgmuligheder: indland, international (herunder adgang til DSB Travel, 
virksomhedens kæde af rejsebureauer) og administration (forespørgsler der ikke har med salgsafdelingen at 
gøre). Inden for indlandsafdelingen kan kunderne vælge at blive forbundet til en automatisk køreplanstjeneste, der 
benytter sig af stemmegenkendelse til at svare på kundernes spørgsmål. DSB ejer 50 % af Travel Planner, der er en 
virksomhed, der leverer en online informationstjeneste for den offentlig transport i Danmark. Togselskabet var i stand 
til at udvikle sin telefonibaserede køreplanstjeneste ved hjælp af data fra Travel Planners hjemmeside.

DSB har implementeret en Cisco kontaktcenterløsning i begge deres datacentre for at opnå et fuldt ud 
redundant system, der understøtter 24 timers drift. I stedet for at benytte sig af løsningens indbyggede 
rapporteringsmuligheder besluttede virksomheden sig for selv at bygge en applikation, der var skræddersyet til 
deres behov. Den åbne database i Ciscos løsning gjorde dette muligt. DSB ændrede også nogle af funktionerne 
i standardudgaven af Cisco Agent Desktop, så de passede bedre til virksomhedens behov – eksempelvis bruger 
medarbejderne den modificerede udgave til at stemple ind og ud fra arbejde hver dag.
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Forretningsresultater
Implementeringen af Ciscos løsning har hjulpet DSB til at reducere kundernes ventetid og for første gang nogen 
sinde at indfri én af deres målsætninger – at besvare 80 % af alle opkald inden for 60 sekunder. Antallet af opkald, 
hvor kundens problem blev løst første gang, de ringede ind, er ligeledes steget. Som et resultat af dette er det 
samlede antal af indgående opkald faldet med 9 %, siden Ciscos løsning blev introduceret i 2003.

Da DSB’s 11 call centre nu fungerer som én virtuel enhed, administrerer de opkaldene mere effektivt. 
Virksomhedens medarbejdere er blevet mere effektive ved telefonen, hvilket kan ses ved, at den gennemsnitlige tid 
for behandlingen af et opkald er faldet med 10 %.

Den gennemsnitlige tid for behandlingen af et opkald er igen stigende. Dette skyldes primært, at den automatiske 
køreplanstjeneste håndterer 2700 opkald om dagen, hvoraf 72 % har en succesfuld udgang. Som en konsekvens af 
dette modtager medarbejderne færre rutineopkald og tager derfor flere komplicerede salgsrelaterede opkald, som 
tager længere tid at gennemføre.

Ciscos kontaktcenterløsning har for første gang givet DSB en distribueret arkitektur. Kontaktcenterfunktionaliteten 
i virksomhedens netværk er ikke længere kun tilgængelig for medarbejderne i kontaktcentret, men for alle 
medarbejdere, hvis hjælp måske skal bruges til at løse en kundes forespørgsel. Dette har givet virksomheden en 
større fleksibilitet og har medvirket til at kunne være mere imødekommende over for kundernes behov.

Processen omkring reorganiseringen, kombineret med introduktionen af Ciscos teknologi, har kraftigt forbedret 
den overordnede effektivitet i DSB’s call center. Antallet af medarbejdere er blevet reduceret fra 250 til 155, 
samtidig med at kundeserviceniveauet er steget. Ligeledes har DSB samlet 183 forskellige telefonnumre i ét og 
dermed sparet 75 % af omkostningerne forbundet med netværk og leje af telefonlinjer.

Takket være den centraliserede kontaktcenterløsning har DSB for første gang fået et klart billede af hele sin 
kundeservicedrift. Sammen med administrationsinformationer på et højt niveau har Ciscos løsning også genereret 
en detaljeret statistik, der har hjulpet til med at spore individuelle og team-præstationer og identificere områder, der 
kan forbedres. 

“Vi har skabt en meget mere professionel kundeserviceorganisation og har indfriet vores vigtige forretningsmål om 
at skærpe fokus på kunderne,” siger Rasmus Paludan. “Samtidig er det lykkedes for os at investere i en teknologi, 
der hjælper vores medarbejdere uden at skulle ansætte yderligere it-medarbejdere. Desuden har vi opnået 
betydelige besparelser.”
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De næste skridt
Antallet af e-mails, som DSB modtager fra deres kunder, er støt stigende – fra 15.000 i 2003 til 65.000 i 2006. For at 
afhjælpe det stigende behov tilføjer DSB Cisco E-Mail Manager Options til deres eksisterende løsning fra Cisco.

“Én af grundene til, at vi kunne lide Cisco Unified Contact Centre, er, at den er skalérbar. Der er mange funktioner, som 
eksempelvis e-mail, man kan tilføje senere, og som let kan integreres i systemet,” siger Rasmus Paludan. “Det er en 
meget effektiv model for vores medarbejdere at håndtere e-mails og telefonopkald, da størstedelen af e-mails kan 
håndteres, når der ikke er så travlt ved telefonen.”

Som en del af omstruktureringen har DSB planer om at samle deres 11 call centre i tre hovedområder inden 
udgangen af 2007. Dette skal ske for at reducere omkostninger til husleje. Togselskabet vil ligeledes forbedre 
integrationen af sit eget netværk og applikationer og Travel Planners netværk og applikationer – eksempelvis ved at 
udvikle en automatisk tjeneste til administrationen på DSB’s IVR. Samtidig med at kundeservice vil blive yderligere 
forbedret, vil dette også bringe DSB tættere på deres mål om at blive hovedkontaktcentret for alle forespørgsler om 
den offentlige transport i Danmark. Busselskaber kan allerede nu sende opkald gennem DSB’s kontaktcenter, og når 
regeringen introducerer en national kreditkortordning i 2008, vil argumentet for én samlet informationstjeneste blive 
endnu stærkere.

      PRODUKTLISTE

Telefoni og Unified Communications 

Cisco Unified Contact Center  •	
Enterprise 

Cisco E-Mail Manager Option•	

Yderligere information
Lær mere om Ciscos kundekontaktløsninger her: 
http://www.cisco.com/go/cc

Samarbejdspartnere
TDC/NetDesign har stået for implementeringen og 
supporterer løsningen i samarbejde med Cisco Advanced 
Services..
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