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Sammendrag 
Utvikling og vedlikehold av en vellykket kundereise har blitt et prioritert mål for 85 % av 
selskapene som har bygget eller er i ferd med å bygge strategier for digital kundeopplevelse 
(DCX). Kundene har faktisk blitt markedsføringens forlengede arm gjennom positive 
vurderinger eller innlegg i sosiale medier. Men de kan også bli det beste talerøret for 
konkurrenter gjennom negative vurderinger eller innlegg i sosiale medier. Selskapet kan sikre 
økonomien ved å overgå kundenes forventninger gjennom personlig og spesifikk samhandling 
basert på solid dataanalyse. 
 
Organisasjonene må ha riktig lederskap, strategi og engasjerte ansatte for å lykkes. Alt dette 
er avhengig av en vellykket teknologistrategi validert av virksomhetsdata som dokumenterer 
suksess. Gjennomtrekk i kontaktsenteret faller for eksempel med 31 % når organisasjoner 
fokuserer på prosjekter som håndterer problemer, som mangel på agentanalyse. 
 
Hvis man vil skape en solid teknologistrategi, må man inkludere en migreringsplan. 
Organisasjoner kan skifte fra forskjellige leverandører av kontaktsenter og enhetlig 
kommunikasjon til én felles leverandør, eller de kan gå over fra lokal arkitektur til skybasert 
arkitektur. IT-ledere må bestemme seg for om de vil flytte over alle eller bare noen steder og 
apper til skyen, og i hvilken hastighet. Det er viktig å velge en leverandør som kan sørge for en 
smidig migrering, med en prisstruktur og støtte for alle arkitekturkombinasjoner. 
 
Ha følgende anbefalte fremgangsmåter i tankene ved bygging av både front- og backend-
strategier for en forbedret kundereise: 
 

• Dra nytte av partnere og skyinfrastruktur  
• Omdiriger kostnadsbesparelser for å investere i nye teknologier, som kunstig intelligens 

og automatisering  
• Forebygg veisperringer i integreringen som vil sinke distribusjonen 
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Kundeengasjement er et fokuspunkt 
Nettbaserte vurderinger og sosiale medier gir kundene uinnskrenket makt til å bestemme over 
liv og død for en merkevare.  
 
Uansett om det gjelder bedrift-til-bedrift eller bedrift-til-kunde, så forventer kundene at 
selskapene forstår kravene deres, løser problemer raskt og smertefritt og belønner dem for 
lojalitet. De ønsker at interaksjoner skal være personlige og basert på kontekst, i tillegg til 
proaktiv kontakt når det lønner seg for dem. Og alt det blir mye lettere med engasjerte 
ansatte. 
 
I henhold til Nemertes’ forskningsrapport Digital Customer Experience (DCX) blant 697 globale 
IT- og bedriftsledere spiller teknologistrategi en sentral rolle for å lykkes med DCX. Alle DCX-
prosjektorganisasjonene i undersøkelsen var avhengig av analyse, tilrettelegging for mobil, 
skytjenester og avanserte kontaktsentermuligheter.  
 
Velge og finansiere nye prosjekter 
De gode nyhetene er at kundeopplevelsen har svært høy profil i de fleste organisasjonene. 
DCX-tiltak har fått udelt oppmerksomhet fra ledere på C-nivå.  
 
Over halvparten (51 %) av organisasjonene sier at ledere på C-nivå finansierer DCX-
prosjektene sine. 53 % sier at IT-personer på VP- eller direktørnivå finansierer og 32 % sier at 
forretningsenhetsledere på VP-eller direktørnivå finansierer prosjekter. Innenfor C-pakken er 
det en blanding av ledere som sørger for finansiering. Den høyeste prosentandelen av 
organisasjoner sier at økonomisjefen oftest finansierer prosjektene. Hvorfor? Fordi 
økonomisjefer sikrer at av alle potensielle prosjekter, velger organisasjonene dem som gir 
målbar avkastning. (Se figur 1). 
 

 
Figur 1: Ledere på C-nivå med budsjett for kunderettede tiltak 
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               Figur 2: Status for kundeansvarlig 

Innen midten av 2018 hadde 36 % av organisasjonene utviklet en DCX-strategi, enten 
bedriftsomfattende (21 %) eller i siloer (15 %). 23 % hadde planlagt en strategi innen årsslutt, 
og 26 % planla å gjøre det i 2019. Hvis alle lykkes, blir det samlede antallet organisasjoner med 
en DCX-strategi 85 % innen slutten av 2019 i følge undersøkelsen. 
 
Når disse strategiene skal igangsettes, er det en rekke faktorer som spiller inn. IT- og 
bedriftsledere som har dokumentert suksess med strategiene, nevner det følgende som noen 
av de beste fremgangsmåtene for optimering av teknologiinvesteringer for DCX-prosjekter: 
 

• Dra nytte av partnere og skyinfrastruktur. DCX-prosjekter er mangefasetterte og 
krever ekspertise som kan være sterkere utenfor selskapet.  

• Omdiriger kostnadsbesparelser for å investere i nye teknologier, som kunstig intelligens og 
automatisering. Etter hvert som organisasjonene optimerer teknologidistribusjonene, blir 
kostnadsbesparelser et naturlig resultat. Ha en plan for omdirigering av kostnadsbesparelser 
til nye teknologier som vil gi et konkurransefortrinn gjennom en bedre kundeopplevelse.  

• Forebygg veisperringer som vil sinke distribusjonen. Bruk av flere leverandører eller 
forsøk på å håndtere flere teknologiintegreringer internt vil sinke distribusjonen og 
dermed sette DCX-prosjektenes gjennomføring og suksess på spill.  

 

Bedriftsledere må levere feilfrie kundereiser 
Levering av en feilfri kundereise krever bl.a. engasjert ledelse, engasjerte ansatte, et solid 
teknologigrunnlag kombinert med innovative apper og dataanalyse for å identifisere suksess 
og forbedringsområder. 
 
Rollen til den kundeansvarlige 
Levering av en vellykket strategi er avhengig av at en person på ledelsesnivå er ansvarlig for 
kundesuksess. Dette er vanligvis kundeansvarlige, opplevelsesansvarlige eller lignende titler. 

Kundeansvarlige eller 
opplevelsesansvarlige leder alle 
kunderettede aktiviteter, analyse og 
strategi for å maksimere anskaffelse av 
nye kunder, bevaring av kunder og 
kundetilfredshet. De samarbeider tett 
med markedssjefen, salgssjefen, 
driftssjefen og til og med personalsjefen 
med å skape en kundefokusert mentalitet 
i organisasjonen. 
 
En fjerdedel av organisasjonene har en 
kundeansvarlig i dag, og 37 % 
planlegger å ansette en innen årsslutt. 
(Se figur 2). Det er ikke alle selskaper 
som har sett behovet for denne 
ledelsesrollen, og selv de som har det, 
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gir ikke alltid den kundeansvarlige de nødvendige mulighetene. Men undersøkelsene våre 
viser at det å ha en kundeansvarlig, henger sammen med suksess: 68 % av organisasjonene 
med DCX-strategier på vei har en kundeansvarlig, og 84 % får DCX-vurderingen glimrende eller 
svært god når de har en.  
 
Engasjerte ansatte i kontaktsenter 
Det er ikke bare ledelsen som legger til rette for en feilfri kundereise. Fotsoldatene blant 
ansatte er like viktige. Ansatte som har en følelsesmessig tilknytning til arbeidsgiveren, de som 
streber etter å gjøre det de kan for å gjøre kundene fornøyde, er rent gull. Og høyt 
engasjement blant de ansatte påvirker kundevurderingene direkte. 
 
Dette er mest åpenbart i kontaktsenteret. Historisk har gjennomtrekket blant agenter i 
kundesentre vært høyt, høyere enn gjennomtrekket blant andre ansatte. Jobben er krevende 
og kontaktsenterledere har ikke alltid hatt verktøyene de trenger for å gi verdifull 
tilbakemelding. Blant dem uten DCX-tiltak varierer gjennomtrekksgradene fra 16,4 % til 35,3 % 
i gjennomsnitt, basert på bedriftens størrelse. (Se figur 3). 
 

 
 
Figur 3: Gjennomtrekk av agenter før/etter DCX-tiltak 

Men når bedrifter fokuserer på DCX-tiltak rettet mot å redusere gjennomtrekk, falt andelen 
med 31 %. Med tanke på at det koster fra USD 1500 til 2000 å ansette og lære opp en ny agent, 
innebærer en 31 % reduksjon i gjennomtrekk en betydelig kostnadsreduksjon. 
 
DCX-prosjekter som forbedrer graden av agentgjennomtrekk mest, er agentanalyse, 
automatisert kunderettet arbeidsflyt, nye digitale kanaler og forbedring av generell 
kundedataanalyse. Analyse er nøkkelen. Den kan gi agentene en analyse av egne prestasjoner, 
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slik at de kan forbedre seg og bli belønnet basert på rene fakta. Analyse gir også kontekst for 
agenter slik at de kan persontilpasse tale-, video-, SMS- eller nettpratinteraksjoner. Agentene 
kan ikke bare se tidligere interaksjoner, de kan også se analyse basert på disse interaksjonene 
som hjelper dem å bli bedre kjent med kundene. Hvor mye har de kjøpt tidligere? Har de nylig 
hatt en dårlig opplevelse? Har de klaget i sosiale medier, og i så fall, hvor mange følgere og 
hvor stor påvirkningskraft har de? 
 
Etter hvert som kundeengasjementet blir viktigere, blir også kompetansen og 
kompensasjonen til kontaktsenteransatte viktigere. Agentene er mer verdsatt, mer engasjerte 
og mer utdannet: 25 % av organisasjonene ansetter agenter med høyere kompetanse, og 
bedriftene øker kompensasjonen i et forhold på 2:1 sammenlignet med dem som reduserer 
kompensasjonen. 
 
Ledere må optimere teknologi 
De beste ansatte eller lederne i verden vil ikke lykkes i å skape en ettertraktet kundereise uten 
en sunn teknologistrategi. Viktige suksesstrategier er beskrevet nedenfor. 
 
Kundereise til skyen 
De fleste organisasjonene går over til hybrid- eller skydistribusjoner for både enhetlig 
kommunikasjon og samarbeid (UCC) og kundeinteraksjoner (inkludert kontaktsenter, 
kunderelasjonshåndtering, reaktiv kundeservice, proaktivt kundeengasjement og 
suksessanalyse).  
 

 
 
Figur 4: Teknologier som mest sannsynlig vil forvandle CX 
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Som figur 4 viser er faktisk nettskytjenester blant de fem teknologiene som forventes å 
forvandle kundeopplevelsen de neste tre årene. Dette viser verdien og fremtiden til 
nettskytjenester med tanke på hvor mange som allerede har gått over til skyen. Analyse og AI 
er dessuten nøkkelteknologier som bidrar til persontilpassede opplevelser. Bedriftene samler 
data fra flere kilder, strukturerte og ustrukturerte fra både interne og eksterne kilder. En 
sammenstilling av dataene for å få en komplett oversikt over kundeopplevelsen samt 
tilknyttede agentprestasjoner og respons, er avgjørende for en vellykket kundereise. 
 
De som deltok i Nemertes' forskningsrapport sa at skyarkitekturer hjalp dem å oppnå DCX-
målene sine på følgende måter: 
 

• Redusert kompleksitet: Flere selskaper sa at de flytter kontaktsenteret til skyen fordi de ikke 
lenger har intern ekspertise til å drive en kompleks kontaktsenterplattform. Ved å flytte den 
til skyen, overlater de til skypartnerne å administrere, oppgradere og integrere 
kontaktsentergrunnlaget og apper, mens de selv fokuserer på andre strategiske tiltak. 

• Global tilgjengelighet: Etter hvert som selskaper utvides globalt, blir kjøp og installering 
av servere sammen med opprettholdelse av den interne ekspertisen svært kostbart. 
Ved å bruke nettskytjenester trenger de ikke å tenke på globale bestemmelser, 
installering og administrasjon av utstyr eller integrering av apper. 

• Forbedret sikkerhet og samsvar: De fleste selskaper (60 %) ser ikke på sikkerhet som 
en hemmer i skyen, og 20 % nevner faktisk sikkerhet som et insitament til å gå over til 
skyen. IT-ledere blir mer komfortable med skyen etter hvert som leverandørene tilbyr 
vertikale bransjeløsninger som fokuserer på regelsamsvar. 

• Generelt bedre tilgjengelige apper: Leverandører av sky-UC, kontaktsenter og CRM 
leverer alle API-er til apputviklere, og de fleste nye og innovative DCX-appene er 
skybaserte. Ved å velge en skybasert arkitektur får organisasjonene tilgang til et 
integrert økosystem av analytikere, kundeservice, kunstig intelligens og andre apper 
som effektivt passer inn i DCX-strategien. 

 
Migreringsbanen til skyen 
Det er mange og bekreftede årsaker til å migrere til skyen, men ikke alle kommer til å flytte 
over hver eneste app samtidig – eller i det hele tatt. Med eksempelvis UCC opererer 38 % i et 
hybridmiljø – den største andelen når man ser på lokale, hybrid og sky. Ifølge figur 5 er 23,5 % 
av kontaktsentre hybridskybasert og 20 % er fullt skybasert. 28,1 % planlegger overgang til 
skyen. Bare 3,5 % har avvist overgang til skyen. 
 
Organisasjoner som driver lokalt i dag og som a.) ikke ønsker en direkte overgang til skyen 
eller b.) har designet en hybridarkitektur, bør finne en leverandør som tilbyr smidig migrering 
til ønsket arkitektur. Noen ønsker kanskje å beholde noen lokasjoner eller apper lokalt, og ha 
andre i skyen. Andre ønsker en langsom overgang fra en helt lokal arkitektur til å ha alt i skyen 
over tid. Begge scenarioene krever en leverandør som kan levere en hybridløsning med en 
fleksibel prisstruktur som gir en sømløs overgang fra lokalt til skyen. 
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Verdien av en slik plattform ligger ikke bare i fleksibiliteten den gir nå, men i at den gjør 
bedriftene fremtidssikre. De som for eksempel ønsker å beholde kontaktsenteret lokalt, 
bruker eller vil uunngåelig bruke skybaserte apper som CRM, teamsamarbeid, sosiale 
medier, AI eller analyse. Disse appene forblir i kontaktsenteret og de tilhørende prosessene, 
uansett om selskapet til syvende og sist bestemmer seg for å flytte kontaktsenteret til skyen. 
Det motsatte gjelder også for dem som i dag bruker lokale apper som de ønsker å fortsette 
å bruke hvis selve kontaktsenterplattformen flyttes til skyen. Hvordan organisasjoner endrer 
og forbedrer kundereisen har mindre å gjøre med valgt arkitektur, fordi alt fungerer som ett 
økosystem, uansett om det er lokalt, i en offentlig sky, i en privat sky eller begge deler. 
 

 

Figur 5: Planer om kontaktsenter i skyen 

 
Integrering er en nødvendighet 
Med tett integrerte sky- og lokaltjenester kan man flytte lokasjoner eller apper til skyen på en 
sømløs måte over tid. Denne tilnærmingen er mye enklere hvis man bruker én leverandør 
sammenlignet med flere leverandører, spesielt etter hvert som data sendes gjennom kanaler 
til analyseverktøy for å gi sanntidsinformasjon på skjermen eller historisk trending. 
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Integrering mellom kontaktsenter og UCC er svært viktig når bedriftene trekker ansatte inn i 
kundesamtaler for å besvare spørsmål, håndtere serviceproblemer eller bidra til å avslutte 
salg. Muligheten til å integrere kontaktsenter med intern ansattkommunikasjon gjør det 
enkelt å bruke nærvær og meldingstjenester til å finne den interne eksperten, og så koble 
vedkommende til en talesamtale, nettprat eller videokonferanse. 
 
Ifølge undersøkelsen har 22,4 % integrert UCC- og kontaktsentermiljøene, 34,7 % planlegger å 
gjøre det innen slutten av 2019 og 15,4 % planlegger å gjøre det i 2020 eller senere. Blant de 
som allerede har integrert UCC og kontaktsenter, bruker 53 % samme leverandør – og 
rapporterer om suksess med det.  
 
Integrering mellom kontaktsenter og CRM tilfører også verdi, fordi kommunikasjonen mellom 
selskapet og kundene eller de potensielle kundene må være oppdatert for å være effektiv. Ca. 
én fjerdedel av selskapene i undersøkelsen har integrert kontaktsenteret med CRM, 29,7 % 
planlegger å gjøre det innen slutten av 2019 og 14,7 % planlegger å gjøre det innen 2020 eller 
senere. 
 
Sikkerhetsintegrering er også avgjørende, både for intern kommunikasjon og kundedata. Om 
arkitekturen er lokal, i skyen eller hybrid, må organisasjonene samarbeide med 
skyleverandøren og sikkerhetspartnerne for å få en tett integrasjon mellom sikkerhetsapper 
og rutiner. 
 
Til slutt krever behovet for data på tvers av kanaler integrering. Denne integreringen kan 
komme fra omnikanalfunksjonalitet som kobler sammen distinkte 
kundekommunikasjonskanaler. I undersøkelsen hadde 21 % av organisasjonene fullført en 
omnikanaldistribusjon, 31 % var underveis og 18 % planla å gjøre det.  
 
Data på tvers av kanaler inkluderer også data som gir kontekstavhengig informasjon som 
muliggjør forslag basert på prediktiv analyse. For å få en vellykket kundeopplevelse trenger 
organisasjonene kontekst som er i sanntid og allestedsnærværende gjennom kunde- og 
agentopplevelsen. 
 
Konklusjon 
For å utvikle en kundereise som gjør kundene fornøyde, med gode vurderinger som til 
syvende og sist gir økt inntekt, bør du vurdere følgende anbefalte fremgangsmåter: 
 

• Ansett og legg til rette for en kundeansvarlig eller opplevelsesansvarlig som skal 
fokusere på kundens stemme. 

• Fokus på kunden er avgjørende, men ikke overse fokus på den ansatte. Engasjerte 
ansatte har en følelsesmessig investering i selskapet, og vil gjøre det lille ekstra for å 
betjene kundene.  

• Legg til rette for at informasjonssjefen og teamet kan etablere et solid 
teknologigrunnlag for alle DCX-apper og strategier for i dag og for fremtiden. 



                                                                               
  
   
 

©Nemertes Research 2019  www.nemertes.com  DN7691  11 

• Analyse er nøkkelen til suksess. Samle historiske data og sanntidsdata, både 
strukturerte og ustrukturerte, og sammenstill informasjonen for å få en komplett 
oversikt over kundereisen. Like viktig er det å handle på bakgrunn av datafunnene. 

• Gå over til skyen på en strategisk måte. Finn ut om en full eller delvis overgang til skyen 
er mest fornuftig når det gjelder lokasjoner og apper. Uavhengig av overgangens 
ustrekning må du sikre at leverandøren gir prisstrukturen og støtten for både lokale og 
skybaserte lokasjoner og apper, og mulighet til enkel migrering mellom dem. 

• Optimer teknologistrategien. Sky- og hybridskyarkitekturer gir global dekning, 
integrerte apper, sikkerhet, databeskyttelse og regelsamsvar samt en generell 
reduksjon i kompleksitet. Integrering av en rekke teknologier, inkludert kontaktsenter 
med UCC, CRM og analyse er nøkkelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Nemertes: Nemertes er et globalt forskningsbasert og rådgivende selskap som analyserer 
forretningsverdien av nye teknologier. Siden 2002 har vi levert strategiske anbefalinger basert på 
datastøttede driftsmessige og forretningsmessige tall for å hjelpe bedriftsorganisasjoner med å levere 
en vellykket teknologitransformasjon til ansatte og kunder. Sagt på en enkel måte: Nemertes’ bedre 
data hjelper klienter med å ta bedre avgjørelser. 


	Innholdsfortegnelse
	Sammendrag
	Kundeengasjement er et fokuspunkt
	Velge og finansiere nye prosjekter

	Bedriftsledere må levere feilfrie kundereiser
	Rollen til den kundeansvarlige
	Engasjerte ansatte i kontaktsenter

	Ledere må optimere teknologi
	Kundereise til skyen
	Migreringsbanen til skyen
	Integrering er en nødvendighet

	Konklusjon

