MAKING CONVERSATIONS FLOW

SMART
KNOWLEDGE
– Från kunskapssilos till en gemensam hjärna

FRÅN KUNSKAPSSILOS TILL EN
GEMENSAM HJÄRNA
Föreställ dig att du är i en butik och går fram till ett biträde och frågar var brödet finns. Du
räknar med ett kortfattat och precist svar och kanske en gest som visar dig åt vilket håll du
ska gå. Du väntar dig inte att få veta var du kan köpa den bästa räksmörgåsen, eller att
bröd minsann finns att köpa i Sveriges alla matbutiker inklusive en lång rad bensinmackar.
Du är ju där på plats i butiken – det borde ju vara självklart för vem som helst att du undrar
var brödet finns i just den här aktuella affären.
Oavsett vilken kanal kunderna tar kontakt med er så
vill de möta någon som lyssnar, förstår och som på
eget initiativ sätter saker i sitt sammanhang. Som
levererar svar som är relevanta snarare än statistisk
korrekta och som i bästa fall kanske till och med
kan förutse vad de kommer att fråga i ett nästa
steg. Självklart räknar kunderna med att få samma
svar oavsett hur de interagerar med er. Nyckeln är
att samla all information i en smart kunskapsdatabas – en smart knowledgebase.
Det som skiljer en smart knowledgebase från en
traditionell FAQ är att den tolkar kundens frågor
utifrån sammanhanget, den är självlärande och
håller konversationen levande genom att ge rätt
svar och att styra kunden till rätt kanal. Men som
om inte det vore nog – en smart knowledgebase
underlättar även vardagen för personalen i kundtjänst, inte minst för den som är ny på jobbet. Den
hjälper också personalen att serva kunderna
snabbare, med större precision och på ett
samstämmigt sätt. Informationen läggs in i
systemet en gång och sedan är den tillgänglig för
alla som ni vill ska kunna ta del av den. Både internt
och externt.

BYGG INTE KUNSKAPSSILOS
Idag finns det väldigt mycket information i alla
organisationer, men den lagras ofta i system som är
avgränsade från varandra. Det innebär att kunderna
riskerar att få olika svar på samma fråga, och även
om båda svaren formellt sett är korrekta, så finns
det en risk att de inte förmedlar samma känsla och
att kontakten med organisationen inte upplevs som
enhetlig. Tänk på varje kontakt som ett kundmöte,
och att det är i varje möte med kunden som vi
bygger långsiktigt goda relationer. Det är känslan
som skapar lojalitet.

I detta whitepaper berättar vi om vilka möjligheter
som finns med en smart knowledgebase, hur man
växlar ut möjligheterna på bästa sätt och lyfter fram
några som har lyckats.

En smart knowledgebase är hjärnan som förser hela
organisationen med information
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SOM EN RÄDDANDE ÄNGEL
En smart knowledgebase kan också kopplas till
verktyg som underlättar självbetjäning. Som
exempel kan en chatbot ge sig till känna när och där
kunden behöver hjälp, hämta ett precist och
personligt svar från den gemensamma hjärnan och
därefter hjälpa till att utföra ärendet. När självbetjäningen fungerar bra ökar kundnöjdheten samtidigt
som trycket på kundtjänst minskar.
En organisation som har dragit nytta av den här
lösningen är Teleoperatören Halebop. De minskade
inkommande kontakter till medarbetarna i kundtjänst med 20 procent när de implementerade en
smart knowledgebase. När kunden skriver sin fråga
i formuläret på webben får de automatiskt förslag på
svar utifrån frågeställningen. I många fall innebär det
att det löser sig utan att kunden behöver prata med
en levande människa eller ens skicka iväg mejlet.
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HÄLL NER RÄTT INFORMATION
En smart knowledgebase är ett kraftfullt verktyg,
men för att den ska komma till sin fulla rätt behöver
interaktionen kännas intuitiv, och den behöver vara
fylld med innehåll som möter medarbetarnas och
kundernas frågor på ett precist och trevligt sätt. En
inledande hackathon är ett roligt sätt att fylla på
med innehåll. Men framgång förutsätter också att vi
förstår att information är en färskvara - hade det
varit ett livsmedel hade det förvarats i kyldisken!
Därför behöver vi en plan för att strukturera upp och
underhålla informationen.

För att innehållet i en smart knowledgebase ska
vara tillgänglig för så många grupper som möjligt är
det också viktigt att strukturera upp det på ett sätt
som passar de olika målgrupperna. Bjud in personer med relevant kompetens på workshop där ni
ställer er i såväl kundens som i personalens skor.
Tillsammans utforskar ni deras behov och sätt att
tänka och mejslar därifrån fram skräddarsydda
fönster som låter dem kika in genom precis rätt
fönster.

ALLA KAN VÄL SKRIVA?
Jo, det stämmer att de flesta som har gått några år i
skolan kan skriva. Men att skapa innehåll som
fungerar kräver mycket mer än att se till att
bokstäver och kommatecken hamnar på rätt plats.
Det krävs en person som tycker att det är roligt att
skriva och strukturera information, och som redan
har ett gott självförtroende vid tangentbordet.
Så välj era skribenter utifrån rätt kriterier - talang,
intresse och förståelse för era interna processer snarare än den som är bra i största allmänhet och
som upplevs som en god ambassadör. Vi tipsar
också om att låta era skribenter göra skrivarbetet
på tid som är särskilt avsatt för ändamålet, snarare
än att det är något som ska göras när en lucka
uppenbarar sig.

SKRIV FÖR MOTTAGAREN!

Alla branscher och arbetsplatser har sin egen
jargong och sina interna förkortningar. Oavsett om
texterna ska användas av era kundtjänstmedarbetare eller läsas av kunderna så ska de bara innehålla uttryck som någon utanför er verksamhet kan
förstå. Tänk också på att avsikten med texten är att
hjälpa den som läser att snabbt hitta svar, snarare
än att göra dem till experter på området. Räkna
också med att läsaren ”skummar” igenom innehållet, så tydlighet trumfar alltid den litterära upplevelsen.
Undvik negationer, skriv tydliga rubriker och använd
gärna punktlistor. Säkerställ att rätt nyckelord leder
till rätt guide. Skriv rubriker som på ett tydligt sätt
förklarar vad texten handlar om. Den artikel som
bjuder på en överraskning mot slutet får underkänt.
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I vissa fall kan det också vara smart att ta hänsyn till
mottagarens sinnestillstånd. Finns det anledning att
tro att den som söker efter svar känner sig stressad,
om det exempelvis gäller en skadeanmälan eller
sjukdom, är det extra viktigt att texten formuleras
på ett enkelt och tydligt sätt.

LÅT ORGANISATIONENS
PERSONLIGHET LYSA IGENOM

Texterna är en del av kundmötet och varumärkesupplevelsen och även om det är i sin enklaste form
är det bra att ta fram riktlinjer för hur man skriver
och vilken känsla man vill förmedla. Ofta är det en
bra idé att låta en redaktör eller kommunikatör göra
en genomlysning av språket ni använder.

ÖVERBLICK PÅ ETT ÖGONBLICK
En bra struktur är en förutsättning för att en smart
knowledgebase ska bjuda på en intuitiv upplevelse.
Lägg krut på att sätta ett bra ramverk så att kunder
och intern personal förstår var i flödet de befinner
sig och som gör det enkelt för dem att filtrera bort
irrelevant information. Vår filosofi är att erbjuda
relevant information så kortfattat så möjligt utifrån
kundens frågor.
Var också medveten om att olika grupper söker på
olika sätt. En medarbetare i kundtjänst söker
exempelvis ofta med hjälp av nyckelord i sökfunktionen och en kund kan ha nytta av smarta kategorier och interaktiva element. Man kan exempelvis
erbjuda en klickbar lista över olika områden, eller
låta en ruta dyka upp vid rätt tillfälle. Det får kunden
att känna att information som matchar deras behov
serveras på ett enkelt sätt. Men med det sagt så
fungerar människor olika. Erbjud olika ingångar som
funkar för olika sökstilar.

BÄDDAT FÖR FRAMGÅNG

Gränssnittet mellan användaren och informationen
som finns i en smart knowledgebase ska vara som
ett par riktigt sköna skor. Man ska kunna gå långt i
dem och helst inte ens märka att man har dem på
fötterna. Ett riktmärke är att ett verktyg för internt
bruk ska ha en vara behagligt att titta på och
interagera med under en hel arbetsdag. Det ska
kort sagt vara på medarbetarensvillkor.
Det är också viktigt att designa en lösning som får
kunden att känna sig välkommen och som
förmedlar känslan av att vara trygg, inom samma
fyra digitala väggar, under hela kontakten. Den
komponent som möter kunderna ska bäddas in på
ett sätt som smälter in på ett bra sätt och som
linjerar med det befintliga formspråket, låt kunden
slippa att känna sig slussad från en webbplats till
en annan. För kundens upplevda trygghet är det
också gynnsamt med ett personligt bemötande
och att presentera relevanta kontaktvägar vid rätt
tillfälle.

TRADERA VÄXLADE ÖVER TILL EN SMART KNOWLEDGEBASE

Tradera är en av Sveriges största marknadsplatser online med över två miljoner
användare och lika många besökare på sajten varje vecka. År 2018 byggde de upp en
ny kunskapsportal baserad på Telia ACE och samlade verksamhetens kunskap,
processer och rutiner på ett enda ställe.
Den nya portalen underlättar för kundservicepersonalen. Det är tryggt för dem att alltid ha
tillgång till relevant och korrekt information och
inskolningsperioden av nya medarbetare har
förkortats avsevärt. För Tradera är det också
värdefullt att kunna arbeta med flera olika svar
på samma fråga beroende på vem läsaren är.
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“Idag kan vi snabbt få ut notiser till både medlemmar
och kundservicemedarbetare om något utöver det
vanliga har inträffat. Det har visat sig oerhört värdefullt.
Vi har också chattboten Juno som finns tillgänglig för
våra köpare och säljare dygnet runt och svarar på över
20 000 frågor i månaden”.
- Johanna Sahlberg, kundservicechef på Tradera.

VIKTEN AV ATT VÄLJA RÄTT
Framtidens kundmöte är en sömlös resa mellan
kanaler över tid. Där samtalet med exempelvis
chattbotten enkelt övergår till ett videomöte med
personalen i kundtjänst och där historiken automatiskt följer med. Tekniken idag gör det möjligt för
oss att skapa ett ekosystem där allt hänger ihop,
och som låter våra konversationer förändras och
utvecklas i takt med kundernas förväntningar.

Teknikvalen vi gör nu handlar därför om mycket
mer än att välja rätt funktioner – det handlar om att
välja lösningar som kan utvecklas tillsammans
med verksamheten. Som låter all information flöda
fritt och som levererar mot kundens förväntningar i
en tid då vi har Google som vår referenspunkt.
Med rätt plattform är det bara är kreativiteten och
innovationskraften som sätter gränserna för hur ni
designar framtidens kundmöte: Där information
lägger grunden för en god relation..

Kundtjänstmetarbetaren får automatiskt svarsförslag utifrån kundens fråga

MER INFO
Vill du veta mer om framtidens kundmöte?
Besök Telia ACE på webben!
showcase.ace.teliacompany.com
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