
KUNDECASE  2012

For GoExcellent, en ledende virksomhed inden for outsourcing af kundeservice, har lyd den 
højeste prioritet. Med Jabras headset kan medarbejderne være sikre på at høre og blive hørt 
perfekt under kundesamtaler. Samtidig sikrer Jabras højteknologiske headset at hørelsen altid 
beskyttes.

FAKTA OM KUNDEN

Kunde: GoExcellent Sweden AB

Website: www.goexcellent.se

Antal ansatte: Ca. 1.000 i Sverige, ca. 1.900 i Norden

Lande: Sverige, Danmark, Norge og Finland

Branche: Outsourcing af kundeservice

KUNDEPROFIL

GoExcellent er en nordisk virksomhed inden for outsourcing 
af kundeservice, hvor professionel service kombineres med 
ledende tekniske løsninger. GoExcellents tjenester omfatter  
kundeservice, telemarketing/telefonsalg, back office tjenester, 
teknisk support og onsite-support (bemanding). Virksom-
heden opererer i Sverige, Danmark, Finland og Norge. 
Hovedkontoret ligger i Solna, Sverige.

PRODUKTER

Produkter: Jabra UC VOICE 550 DUO 

Antal enheder: ca. 750

NY HEADSETLEVERANDØR

For GoExcellent, en af Nordens største virksomheder inden 
for outsourcing af kundetjenester, er det meget vigtigt, at 
medarbejderne har holdbare arbejdsværktøj, som tilbyder 
god lydkvalitet. Tidligere fik GoExcellents chefer ofte 
klager fra sine medarbejdere over, at headsettene ikke 
fungerede eller at lyden var dårlig. Medarbejderne var 
tvunget til at gentage sig selv eller spørge igen under sam-
taler med kunden.

- Vores gamle headset gik ofte i stykker, og vi måtte 
håndtere mange garantispørgsmål. Derfor besluttede vi os 
for at se os om efter en ny headsetleverandør, siger Peter 
Hansson, Business Developer hos GoExcellent IT Services AB. 

I foråret 2012 traf GoExcellent beslutningen om at udskifte 
de fleste af sine tidligere headset med Jabra UC VOICE 550 
DUO. Daniel Pärlfjärd, High Touch Manager hos Jabra, ind-
ledte samarbejdet med GoExellent ved – sammen med Peter 
Hansson – at gennemføre en behovsanalyse, hvor de 
gennemgik fordelene ved de forskellige headset. De testede 
flere headset med USB-tilslutning, som skulle integreres 
med virksomhedens PC-telefoniløsning Genesys, og 
besluttede sig for Jabra UC VOICE 550 DUO. 

- Vi valgte Jabra UC VOICE 550 DUO både på grund af head-
settets gode lydkvalitet, bekvemmelighed, de tekniske 
funktioner og prisen, fortsætter Peter Hansson.

”Med Jabras headset har vi fået en 
lavere fejlfrekvens og mere tilfredse 
medarbejdere”
Peter Hansson,  Business Developer på  
GoExcellent IT Services AB

GOEXCELLENT BESKYTTER 
HØRELSEN MED JABRA  

JABRA.DK



Mange af GoExcellents medarbejdere bruger deres headset 
til både at tale i telefonen og til at lytte til musik.  
I arbejdstiden er det virksomhedens ansvar at sikre, at med-
arbejdernes hørelse ikke skades. Jabras headset følger EU’s 
direktiv om støj på arbejdspladsen og har en række lyd-
forbedrende egenskaber, såsom støjdæmpende mikrofoner 
og beskyttelse mod pludselige høje lyde. Derved beskyttes 
medarbejdernes hørelse og et jævnt lydniveau hele dagen 
sikres.

HELDÆKKENDE SUPPORT

En anden vigtig faktor i valget af Jabra var den support, 
som Jabra kunne tilbyde under hele processen fra 
behovsanalyse til valg af forhandler og teknisk support 
efter installation.

- Eftersom Jabra selv har udviklet og produceret head-
settet, kan vi tilbyde heldækkende support både før og 
efter salget, og det opleves som en stor tryghed for 
mange kunder, siger Daniel Pärlfjärd. 

GoExcellent i Danmark har indledt et samarbejde med 
Jabra, og det kan også blive aktuelt i de andre nordiske 
lande. 

– Jabra har leveret en løsning, som vil kunne bruges i lang 
tid. Med Jabras headset har GoExcellents medarbejdere 
fået et arbejdsværktøj, som er bekvemt, som holder og 
som desuden beskytter hørelsen, afslutter Daniel 
Pärlfjärd.

PRODUKTINFORMATION - JABRA UC VOICE 550 MS DUO

Jabra UC VOICE 550 MS DUO er et ledningsheadset optimeret 
til Microsoft Lync. Headsettet er udviklet til medarbejdere, 
som tilbringer meget tid ved skrivebordet, men som ind-
imellem arbejder fra andre steder og har behov for at 
kunne tage headsettet med sig. Jabra UC VOICE 550 MS 
DUO er et klassisk headset med blødt kunstlæder på 
hovedbøjlen og bekvemme ørepuder.
 
Headsettet tilbyder suveræn lydkvalitet til pc-telefoni, tele-
fonkonferencer, live præsentationer og andre multimedie-
applikationer. Mikrofonen har støjdæmpning, hvilket sikrer, 
at personen i den anden ende ikke hører baggrundsstøj. 
Det betyder, at headsettet kan anvendes i mere støjende 
kontormiljøer.
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”Vi valgte Jabra, både på grund 
af headsettets gode lydkvalitet, 
bekvemmelighed, de tekniske 
funktioner og prisen”
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