Tickets.

Mailhantering som
låter er samarbeta
utan att merarbeta.
Det blir strukturerat och tydligt att arbeta tillsammans i
ImBox Tickets. Mailen fördelas automatiskt och med egna
vyer ser agenterna sina egna ärenden. Effektiviteten
på arbetet följer ni enkelt upp i statistiken.

Kontakt:

support@imbox.se
Tel. 031-144 710

ImBox Sweden AB
Org.nr: 556918-0754
Kaserntorget 5, 411 18 Göteborg

Förenklat istället för komplicerat.
Känn tryggheten i att kvalitetssäkra och effektivisera hela mailflödet mot era
kunder. Att jobba i team ska vara roligt, smidigt och produktivt.

INGET DUBBELARBETE

TYDLIG PRIORITERING

GENVÄG FÖR SAMARBETE

Se i realtid vilka ärenden
som handläggs och undvik
onödigt dubbeljobb.

Egna vyer visar vilka ärenden
som behöver prioriteras.

Bjud in kollegan till svåra ärenden
och skriv interna noteringar för
att hjälpa varandra.

Se direkt vad som behöver göras.
I ImBox Tickets skapas egna vyer där agenten själv sätter filter för
vilka slags ärenden som skall visas.

VYN FÖR MATILDA PÅ EKONOMI

VYN FÖR PELLE PÅ RETURER

VAD INNEBÄR EGNA VYER?
Egna vyer innebär att ni slipper flagga, färgmarkera och flytta runt ärenden.
Arbeta produktivt med egna vyer och ärenden.
Varje agent har en egen daglig
to-do-lista att arbeta ifrån.
Agenten ser direkt vilka ärenden
som är mer prioriterade än andra.

Exempel på filtrering:
- Tilldelade mig
- Reklamationsärenden
- Återkoppla denna veckan

Inkommande
mail från kund

1.

ImBox Tickets scannar av
mailet till rätt kategori.

2.

Ärende-ID #654321

3.
Autosvar

4.

Hej! Jag vill reklamera min...

pending

5.

Såhär fungerar
ImBox Tickets.
1. RÄTT MAIL I RÄTT KATEGORI
Inkommande mail scannas av och placeras
i rätt kategori i Tickets, till exempel under
”reklamation” eller ”fakturafrågor”.

2. UNIKT ÄRENDE-ID
Varje inkommande ärende får ett unikt ärendeid för att ni enkelt ska kunna följa historiken.

3. AUTOSVAR
Ni kan välja att använda autosvar så att
kunden får återkoppling direkt.

4. ÖGAT FÖRHINDRAR DUBBELJOBB
Symbolen utav ett öga i ämnesraden indikerar att en kollega redan är inne och tittar på
ärendet. En agent kan därmed direkt se vilka
ärenden som redan handläggs och risken för
dubbeljobb elimineras.

Hej! Jag vill reklamera min...

5. ÄRENDEN TRÄNGS INTE I INKORGEN
När ett ärende besvaras av er, flyttas det
automatiskt till en annan vy. Nya mail drunknar

STATUS PÅ VARJE ÄRENDE
Ärenden får automatiskt en status och
ni ser direkt om ni behöver agera.
new

reply

solved

pending

closed

Härliga features
som underlättar för er.
En inkorg för alla
e-postadresser

Välj e-postavsändare
när mail skickas

Personliga mailsignaturer

Ge ärenden labels för
bättre koll

Sätt påminnelser för
att svara på ärenden

Koppla ärenden till
ert interna CRM

Snabbsvar och stavningskontroll

Historik baserat på
e-post från kund

Statistik på allt.
ImBox Analytics hjälper er att följa upp svarstider
gentemot er SLA, mäta inkommande/utgående mail
och säkerställa att inget faller mellan stolarna.

DAILY ACTIVITY
Se totalen av alla medarbetarnas utgående, inkommande och skapade ärenden.

ÖVERSIKTSVYN
I översiktsvyn ser ni antalet nya, lösta och
avslutade ärenden för vald period.

TIME TO FIRST REPLY
Visar antalet inkomna ärenden som har
behandlats inom er SLA-tid.

RESPONSE TIME
Resopnse time visar er genomsnittliga
svarstid på inkomna ärenden.

DURATION
Visar genomsnittliga tiden det tar för inkommande ärenden att avslutas.

TICKETS BY LABEL
Få en kristallklar bild över vad era ärenden
handlar om, t.ex. fakturor och support.

Vägen för att bli kund hos
oss är rak, tydlig och trygg.
Vår Onboarding säkerställer en exceptionellt bra
start på er resa med oss. Hos oss får ni stenkoll på hur
processen ser ut när ni väljer att bli kund.

01. AVTALET SIGNERAS
Avtalet signeras av er vilket
blir startskottet på den digitala
resan vi ska göra tillsammans.

02. UPPSTARTSMÖTE
Hålls med er via telefon och
en checklista skickas över för
att samla in all information
som krävs för uppsättningen.
Checklistan innefattar:
Antal agenter

03. RECORDS SKICKAS
Vi sätter upp och översänder
records för autentisering, som
implementeras hos er. Detta
möjliggör kopplingen mellan
er mailbox och ImBox Tickets.

Mailadresser
Labels
Signaturer

04. VI BÖRJAR BYGGA
När records är på plats hos er,
och validerats hos oss påbörjas
uppsättning av mailflöde, labels,
autosvar etc. enligt önskemål.

05. UTBILDNING
Självklart får ni en egen utbildning där vi går igenom hur
verktyget och flödet fungerar,
där ni får möjligheten att ställa
alla era frågor och funderingar.

06. IMAP-KOPPLING
Slutligen aktiveras IMAPkoppling mot er mailbox och de
första mailen trillar in i ert nya
mailhanteringssystem - ImBox
Tickets.
07. NU ÄR NI REDO!
Uppsättningen är slutförd. Från
och med nu kan ni lekande lätt
hantera era ärenden i Tickets.
Vi finns bara en chatt bort om
frågor dyker upp!

Vad skiljer oss från andra?

ALLTID ETT STEG FÖRE
Med örat mot marken i en stor
mängd varierande branscher
fångar vi tidigt upp trender
inom digital närvaro som vi kan
applicera på samarbeten med
våra kunder.

NYCKELN ÄR
VÅRT KNOW-HOW
Varje dialog, leverans, utförande
och uppföljning från våra
samarbeten har gett oss en
gedigen kunskapsbas som vi
använder när vi ska hjälpa er.

VI HAR KOLL PÅ ERT LÄGE
TEAMWORK
MAKES THE DREAMWORK
ImBox Tickets är produkten av ett
tätt samarbete med våra kunder.
Vi lyssnar in önskemål och skruvar i
koden för att kunna möta morgondagens krav på mailhantering.

Med kunskap om ert nuläge, er
organisation, era förutsättningar
och era utmaningar kan vi skapa,
styra, rekommendera och guida er
användning av ärendehantering.

Om oss.
Med siktet inställt på att skapa interaktiva
upplevelser med våra tjänster som överträffar våra kunders förväntningar, har
ImBox sedan starten etablerats som en
innovativ premiumleverantör.

ImBox grundades år 2013.
Siktet är att skapa interaktiva
upplevelser som överträffar
besökarens förväntningar.

Vi som jobbar på ImBox är en mix av talanger
med skön attityd. Med vår vision “att förändra hur människor ser på kommunikation”
utmanar vi och tänjer på gränserna för att
alltid leverera till våra kunder.

Vi har fått fina priser.
Tack vare vår expansion och
framgång utsågs vi 2018 till
både Gasellföretag och
Superföretag.

Välkomna att bli

Vi sitter mitt i centrala
Göteborg. All utveckling
sker in-house och vi äger
våra system till 100%.

en del av ImBox-familjen.

Har ni några frågor
eller funderingar?
Kontakta oss.
031- 144 710
imbox.se

ImBox Sweden AB
Org.nr: 556918-0754
Kaserntorget 5, 411 18 Göteborg

