
Dette er en kontinuerlig 
tjeneste fra kontakt-
senter til profittsenter.
Hver eneste kundeinteraksjon er avgjørende. Ved hvert eneste 
berøringspunkt gjør Ciscos kontaktsenterløsninger det enkelt for 
selskapet å levere enestående og proaktive kundeopplevelser som 
hjelper deg å beholde både kunder og agenter. 

La oss se hvordan en kundeservicereise ser ut når du bruker Cisco-
løsninger.

Møt kunden din, Bruce.  
Han fikk nettopp dårlige nyheter.

Dette er øyeblikket der du mister 
ham som kunde eller gjør ham 
lojal for resten av livet.
Bruce klikker på appkoblingen der han blir 
ønsket velkommen av Ciscos virtuelle 
kundeassistent.
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Medlem siden

Varsel
Flyvningen din er kansellert. Klikk for å finne en ny 
flyvning.

Bruce får hjelp med én gang. 
Han er ikke klar over at den virtuelle kundeassistenten 
han snakker med, er en robot. Roboten kan besvare 
enkle, spesifikke forespørsler og dele grunnleggende 
informasjon.

Fra robot til menneskelig agent 
Roboten innser at Bruce trenger en mer personlig interaksjon, og 
sender raskt saken videre til Amy. I løpet av sekunder opplever Bruce 
en sømløs overgang fra selvbetjening til assistert service.

Innkommende chat
Amy mottar chatten sammen med 
hele samtalehistorikken slik at hun 
kan gå rett inn i sammenhengen.

Cisco Answers
Mens Amy kommuniserer med 
Bruce, lytter Cisco Answers, 
drevet av kunstig intelligens (AI),  
til samtalen og foreslår løsninger. 
Cisco Answers gir Amy alternativer 
til å ombestille flyvningen hans.

Cisco Webex Teams
Amy kan raskt ombestille Bruces 
flyvning. Hun henvender seg også til 
en annen avdeling via Cisco Webex 
Teams for å bekrefte oppgradering av 
Bruce til business-klasse. Hun gjør alt 
uten å gå ut av instrumentpanelet en 
eneste gang.

Øyeblikkelig innsikt 
Mens Bruce og Amy snakket, samlet Cisco 
Customer Journey Analyzer inn informasjon 
om interaksjonen. Dataene som ble hentet ut, 
gjør at Bruce vil få en enda mer 
persontilpasset opplevelse neste gang.

Behold kunder 
Forutse hvilke kunder som  

er utsatte og knytt dem til de 
beste agentene. 

Første kontakt-løsning 
Agenter har forespørselsbasert 

tilgang til eksperter på det 
aktuelle emnet.

Bedre kontekst 
Få kontekstuell hjelp i sanntid for 

kundeengasjement.

Reduserer kostnadene 
Flytt kontaktsenteret til skyen for 
å redusere totale eierkostnader.

Agentproduktivitet 
Utstyr agentene med verktøy, 

ressurser og kundedata.

Driftseffektivitet. 
Balanser samtalemengden og 
agentressursene på tvers av 

lokaliteter.

Når agentene klarer å levere proaktive og positive kundeopplevelser, 
blir kontaktsenteret en nøkkelaktør i virksomheten og gir 

organisasjonen store fordeler. 

Hvorfor velge Cisco?
Bare Cisco leverer en komplett kontaktsenterløsning som kombinerer oppringing i skyen, møter og løsninger for teamsamarbeid 
med lyd- og videoenheter og hodetelefoner i verdensklasse. Cisco har vært oppført som ledende i Gartner Magic Quadrant i sju 

år, og vi støtter over 30 000 kontaktsenterkunder og over 3,5 millioner agenter over hele verden.

Kontaktsenteransatte bruker  
17 % av tiden på å lete etter 
informasjon de trenger for å 

gjøre jobben sin.1

Selskaper som integrerer 
teknologier for enhetlig 

kommunikasjon og kontaktsenter 
opplever en 31 % økning i 
agentenes produktivitet.1

Organisasjoner med AI-drevne 
virtuelle kundeassistenter har 
opptil 70 % færre samtale-, 

chat- og e-posthenvendelser.2

Visste du dette?

Krisen avverget. 
Bruce har gått fra panikkslått passasjer til 
fornøyd kunde. Nå sitter han behagelig på 
flyet og bruker det gratis trådløsnettet til å 
tweete om sitt nye favorittflyselskap.

Amy svarer på spørsmålene, forklarer 
hvorfor flyvningen ble kansellert og 
kommer med spesifikke anbefalinger.

Bruce ber om et fly som får ham 
hjem i tide til datterens fødselsdag.

Amys instrumentbord viser 
Bruces kundeprofil og 
flyinformasjon, som 
indikerer at Bruce er en 
høyrisikokunde.

Bruce Jones
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Jeg beklager at flyvningen din er kansellert, 
Bruce. Gi meg et øyeblikk, så skal jeg se hvilke 
alternativer som er tilgjengelig for deg.

Les mer
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collaboration/contact-center-made-cognitive.pdf?ccid=cc001193&oid=ebkco016755

