
Kalix Tele24 
– tillgänglighet som skapar förtroende



• Välutbildade, erfarna telefonister besvarar era samtal.

• Vi svarar snabbt – i snitt inom en signal.

• Vi svarar dygnet runt, året runt.

• Vi svarar på svenska, norska, finska och engelska.

• Vi hjälper er med tillgänglighet och utmärkt service, vilket 

skapar förtroende för er verksamhet.

• Ni får avlastning och kan fokusera på er kärnverksamhet.

• Vår erfarenhet hjälper er att få rätt lösning för just era 

behov, både vad gäller teknik och service.

Svarsservice med unik kvalitet



Affärsidé

Med modern teknik och 

marknadens främsta 

telefonister tillhandahåller vi 

kostnadseffektiv och flexibel 

kundkommunikation åt våra 

kunder, vilket ger ökad 

tillgänglighet och lönsamhet.



20 års erfarenhet

• Vi kan svarsservice - vår  

kärnverksamhet sedan 1992.

• Väletablerade rutiner och 

tekniska lösningar, trygghet 

vid migrering.

• 16 000 samtal per dag.

• > 2000 nöjda kunder, 

små och stora, inom såväl 

privat som offentlig sektor.



• ”Allt har fungerat utmärkt och man 

blir alltid trevligt bemött”

• ” Tycker att allt fungerar väldigt 

smidigt med Kalix Tele24. Inget 

krångel. Det är guld värt!”

• ” Det fungerar precis som vi 

hoppades på, och det är en riktigt 

bra hjälp i vardagen när vi har 

mycket på kontoret eller om någon 

är sjuk. Det är helt enkelt den hjälp 

vi önskade och även får.”

* Kalix Tele24s kundundersökning 2015

Nöjda kunder



”När du ringer till det här företaget 

möter du telefonister som på ett 

utomordentligt sätt tar hand om sina 

ärenden. Det professionella 

bemötandet är slående.”

I klassen Mer än 8000 anknytningar forsade en klar 

segrare fram, och det är Vattenfall och Kalix Tele24.



Vårt företag

• Huvudkontor i Kalix.

• Lokala kontor i Luleå, 

Haparanda och Stockholm. 

• Omsättning ca 87 MSEK 

(2013).

• VD Roland Pihlström.

• Moderbolag Växtverk AB.



Trygg samarbetspartner

• Högsta kreditvärdighet, AAA.

• Medlem i branschföreningen Kontakta.

• Anslutna till kollektivavtal.

• Kvalitetsarbete som ger resultat, årliga 

undersökningar av NKI (nöjd-kund-index) 

och NMI (nöjd-medarbetar-index).



Telefonister i fokus sedan 1992

• Telefonisterna utbildas 

kontinuerligt i vår akademi, 

ett viktigt verktyg för högsta 

kvalitet i våra tjänster.

• Vi ser hälsa som en viktig 

framgångsfaktor – det hörs 

att våra telefonister mår bra.

• Hälsodiplomerade, tilldelades 

Stora Arbetsmiljöpriset 2010.



Erfarenhet och kompetens

• Våra telefonister är trygga 

och livserfarna människor 

som tar väl hand om alla 

samtal, även de komplexa 

och svåra. Medelålder 37 år.

• Medarbetarna trivs hos oss 

och stannar länge, 7 år i snitt. 

Deras rutin och erfarenhet 

kommer våra kunder tillgodo.



Vårt erbjudande

• Svarsservice – Vi besvarar era telefonsamtal, filtrerar dem, 

kopplar ut samtal och tar meddelanden. 

• Telefonpassning – ni kopplar er telefon/växel vidare till oss.

• Växeltjänster – våra system integreras för full växelfunktion.

• Kundservice – Vi kan ge produkt- och kundinformation, ta emot 

beställningar/bokningar samt felanmälan, jouruppdrag m.m.

• Skräddarsydda kundserviceuppdrag.

• Mailbevakning – Vi bevakar t ex er info@-adress och ser till 

att alla mail tas om hand. Vi vidarebefordrar till rätt person, 

eller svarar direkt enligt överenskommen FAQ. 



Vi utformar tjänsten tillsammans

• Vi anpassar alltid tjänsten efter era behov och önskemål. 

• Ni bestämmer om vi ska svara hela tiden, vid enstaka 

tillfällen, vid hög samtalsbelastning eller efter kontorstid. 

• Ni bestämmer hur era samtal ska besvaras och hanteras. 

Vi svarar med er önskade svarsfras, kopplar ut samtalen, 

tar meddelanden, svarar på frågor, hänvisar vissa samtal till 

e-post eller hemsida o s v.

• Vi säkerställer att alla som kontaktar er får ett professionellt 

bemötande och korrekt information enligt era önskemål.



Vår teknik

• Hög kompetens och flexibilitet inom systemintegration.

• Eget telefonistsystem för effektivt och korrekt arbete. 

• Integrerade lösningar som stöds av de flesta 

kommunikationsplattformar.

• För realtidsuppdaterad information om anknytningar och 

personer erbjuder vi synkronisering med de ledande 

hänvisnings- och kalendersystemen.

• För säker produktion har vi redundanta produktionsorter 

samt UPS och Diesel back-up.



Enkelt att hålla oss uppdaterade

För att kunna ge bra service behöver vi uppdaterad 

information om er tillgänglighet. Det finns många sätt att 

meddela oss när ni är lediga, i möte, på lunch o s v.

• Kundwebb

• App (iPhone/Android)

• Överföring från ert hänvisnings- eller 

kalendersystem.

• Ett telefonsamtal eller mail till oss.



Väletablerad process vid uppstart

• Kundstartsprocess – kundkunskapsöverföring för effektiv 

och säker leverans.

• Våra kundprojekt baseras på PPS-modellen.

• Dedikerad projektledare driver installationsprojektet.

• Kundansvarig – ert stöd från projektstart och vidare 

under daglig drift.



• Ansvarig säljare gör behovsanalys

• Teknisk inventering med stöd av IT

• Behov, uppdrag, pris

• Teknikskiss över integration

• Projektdirektiv, projektplan, projektteam

• Uppstartsmöte och presentation av projektteamet 

• Tidplan, mötesplanering

• Utrustning och konfiguration, testfas 1

• Organisation, svarsbild m.m.

• Telefonisterna utbildas 

• Samtalen styrs över, testfas 2

• Utvärdering på basis av bl.a. statistik

• Projektavslut och övergång till driftfas 

• Kundservice tar över 

kundrelationen

• Uppföljningsmöten

• Kundansvarig håller 

löpande kontakt



Leveransprojektledare

• Upprättar projektplan och driver installationsprojektet i 

dess helhet (enligt PPS).

• Ansvarar för projektmöten och dokumentation.

• Kontaktytan mot kund och externa leverantörer under 

projektet.



Kundansvarig

• Kundkontakt från projektstart

• Kundkunskapsöverföring: 

• organisation, verksamhet, policys

• dokumentation, utbildningsmaterial

• Driftsättning

• Daglig kvalitetssäkring

• Kontinuerliga uppföljningsmöten

• Relationsutveckling



Prismodell

• Uppstartskostnader

• Fasta kostnader

• Rörliga kostnader – ringer 

det lite kostar det lite, 

ringer det mycket kostar 

det lite mer.



Detta får ni:

• Nöjdare kunder genom förbättrad tillgänglighet och 

service. 

• Avlastning

• Ökat fokus på er kärnverksamhet – vi tar hand om er 

inkommande kommunikation. 

• Sänkta kostnader för växelfunktionen jämfört med egen 

bemanning eller inhyrd personal.



Mer inspiration och tips

På kalixtele24.se hittar du:

• Inspirerande kundcase

• Fler fakta om Kalix Tele24

• Vårt kvalitetsarbete

• Stöd inför upphandling

• Chattfunktion

• Kundwebben

Du kan även följa oss på:

• Facebook.se

• Linkedin.com

http://www.kalixtele24.se/
https://www.facebook.com/KalixTele24?ref=hl
http://www.linkedin.com/company/kalix-tele24-ab?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

