
succesKunder der har   
med vores løsning

C A S E S



integrerer til 
CRM system 
Daells Bolighus 

og sparer 22% 
på telefoniregningen
Business Manager Kim Jepsen var træt at it- og 
telefonisystemer, der ikke talte ordentligt sammen. For 
kundeservice var konsekvensen bl.a., at de indgående 
kald ikke blev slå op automatisk i firmaets CRM system 
Topdesk, og det kostede på effektiviteten. Samtidig var 
der heller ikke et klart overblik over, hvor godt medar-

bejderes telefoniløsning rent faktisk dækkede behovet.



Derfor to Kim Jepsen fat i Odeno for at få lavet en 
dybdegående og uvildig analyse af Daells Bolighus 
telefoniløsning. Efter en scanning af deres faktura,  
kunne Odeno give Kim Jepsen klar besked om forret- 
ningens forbrug, ydelser, ubenyttede abonnementer og 
ikke mindst kontrakt med TDC. Det var tydeligt at Daells 
Bolighus langt fra havde den løsning de havde brug for.

C A S E :  D A E L L S  B O L I G H U S
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22% 
sparet på 

telefoniløsningen



mulighedenPrisen var vigtig – men det var   
for integration også 


Ud over at analysere det eksisterende forbrug, er det 
også en del af Odenos forretningskoncept at anbefale 
nye løsninger, der matcher virksomheden på flere 
parametre. For Daells Bolighus var integration til 
kundeservice et helt afgørende parameter, ligesom 
muligheden for at kunne roame mellem de bedste 
netværk. Løsningen fandt Odeno hos Telavox. 


Med den nye løsning bliver de årlige telefoniomkost- 
ninger reduceret med 22% og den intelligente telefoni- 
løsning er integreret i deres CRM system, Topdesk. De 
indgående kald bliver automatisk slået op i Topdesk,  
og det har resulteret i en bedre og mere effektiv 
kundeservice. 


Endelig kan Daells Bolighus nu selv afgøre,  
om de vil roame via TDC eller Telenors netværk.

Antal ansatte

Løsning før

Ny løsning

100

TDC Scale — Meget få muligheder for 
intelligente omstillingsfunktioner

- Telavox løsning med integreret telefoni i 
Daells Bolighus’ CRM system, TopDesk  


- Intelligent dashboard med detaljeret 
statistik over virksomhedens opkaldsflow
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