
 

 

Abonnentdatabasen … sentralbordets hodepine ? 
Oversvømmes sentralbordet av ”gule lapper” med tilfeldig informasjon …. 
Føler betjeningen at de ikke raskt nok finner det de søker etter ? 

Wecan har løsningen….   
 

Gjennomføringen består av: 
 

• Innsamling av nødvendig informasjon (gjøres i god tid 
for ”workshop’en” skal gjennomføres). 

• Gjennomgang av hvordan støttesystemet i dag bru-
kes av den enkelte ekspedient slik det er bygget opp. 

• Ønsker om forbedringer fra den enkelte. 

• Teknikker for hvordan endringer enklest og mest ef-
fektivt kan foretas av driftsoperatør(ene) i det daglige. 

• Gjennomføre endringer som er fremkommet, under 
veiledning av kursleder. 

• Utarbeide retningslinjer i fellesskap, for hvordan frem-
tidige oppdateringer skal systematiseres, sentralise-
res og legges inn i databasen, på en entydig og hen-
siktsmessig måte. 

• Tidfeste fremtidige oppdateringer basert på volum. 

- brobyggeren mellom mennesker og teknikk 

Telefon: +47 901 33 720 

http://www.wecan.no/ 

E-post: wecan@wecan.no 

Støttesystemet til sentralbordet, Trio 
Attendant, er en av de viktigste 
informasjonskildene i bedriften om 
ansatte, jobbfunksjoner og 
avdelinger.  
 
Sentralbordbetjeningen sitter ofte 
med verdifull informasjon, som bør 
deles i størst mulig grad med andre i 
organisasjonen. 
 
Sentralbordfunksjonen i en bedrift er 
til tider en av de mest intense og 
arbeidskrevende. I vår dynamiske 
verden endrer bedriften seg 
kontinuerlig. Noen slutter, andre 
kommer til, avdelinger og strukturer 
endres. Mange bedrifter opplever at 
oppdatering er vanskelig, midt i 
”kampens hete”. På tross av at 
mange har LDAP synk, vil det være 
mye informasjon som må /bør 
håndteres manuelt. 
 
Wecan har derfor laget et spesielt 
opplegg for dette – kall det gjerne en 
”workshop”. Det viktige er at dette 
ikke er et vanlig kurs, men en konkret 
verdiskapning som skjer internt i 
bedriften, over én dag. 
 
Når denne dagen er over vil bedriften 
sitte igjen med en bedre organisert 
og oppdatert database, som vil gi 
raskere og mer profesjonell betjening 
av samtalene. 
 
Innringere vil oppleve bedre service 
og respons, når riktig person finnes 
med en gang, status for 
vedkommende (ledig, opptatt, ute 
m.m.) og alternative svarsteder 
(mobil, kollega m.m.) til enhver tid er 
korrekt. 
 
Workshop’en kan også etter avtale 
gjennomføres ettermiddag/kveld. 
 
 

Wecan har levert kurs og opplæ-
ring innen telekommunikasjon og 
støttesystemer, til små og store 
bedrifter, siden 1994 og er i dag 
det selskapet som har eksistert 
lengst i Norge, som kompetanse-
leverandør på området. 
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