
KUNDECASE

Hos energi- og fibernetselskabet SEAS-NVE har medarbejderne haft stor indflydelse på valget 
af nye headset. Efter seks ugers test faldt valget i kundecentret på Jabra, der trumfede konkur-
renterne på lydkvalitet og brugeroplevelse.

FAKTA OM KUNDEN 

Kunde: SEAS-NVE

Hjemmeside: www.seas-nve.dk

Antal medarbejdere: 773

Industri: Energi, fibernet og rådgivning

KUNDEPROFIL

SEAS-NVE er landets største andelsejede energi- og fibernetselsk-
ab, der med mere end 100 års erfaring leverer el og internet til 
mere end en halv million kunder over hele landet.

SEAS-NVE er landets største andelsejede energi- og fiber-
netselskab, der leverer energi, fibernet og rådgivning til 
mere end en halv million kunder. Langt størstedelen af 
kontakten sker gennem telefonen, og det stiller store krav 
til koncernens og særligt kundecentrets telefoniløsning og 
headset.

”I SEAS-NVE arbejder vi med mange forskellige komplekse 
informationssystemer, og telefonen er og bliver en helt 
uundværlig del af vores arbejdsdag. Derfor var det helt af-
gørende for vores jagt på nye headset, at lydkvaliteten er i 
særklasse, og at de er kompatible med Lync. Vi ved, hvor 
stor betydning det har for hele kundeoplevelsen”, fortæller 
Dan Nielsen, projektleder for SEAS-NVE. 

I samarbejde med den autoriserede Jabra guldpartner, 
HEADSET.DK, gennemførte SEAS-NVE en testperiode på 
seks uger, hvor headset-produkter fra forskellige produ-
center blev roteret på prøve i hele organisationen. I løbet 
af testperioden rådgav en konsulent fra HEADSET.DK SEAS- 
NVE i valget af testprodukter og satte dem op til brug. 
Konsulenten stod også for at undervise og instruere alle 
medarbejdere i brugen af både headsets og Lync, så de på 
bedst mulig vis kunne begynde at bruge produkterne i 
deres daglige arbejde.

”De tilbagemeldinger, vi fik fra medarbejderne i løbet af 
de seks uger, var helt klare: Jabra klarede sig bedst, både 
hvad angår lydkvalitet og brugeroplevelse. Alle Jabras 
headset er optimerede til Microsoft, og det betyder, at vi 
skal bruge mindre tid og færre penge på fejlfinding og ser-
vice, så vi får mere overskud til vores kunder”, fortæller 
Dan Nielsen.

JABRA.DK

JABRA BEDST I TEST

FORHANDLERPROFIL

Hele løsningen til SEAS-NVE er udformet og håndteret i 
samarbejde mellem HEADSET.DK og Jabra.

HEADSET.DK er specialist indenfor headset og ergonomi og er Jabra 
Guldpartner. Virksomheden har ekspertise inden for udrulninger til 
både mindre og større kontormiljøer og call-centre samt 
UC-udrulninger.

PRODUKT

Produkter: 
Jabra Pro 9400-serien; Jabra UC Voice 550 og 
750; Jabra Speak 510; Jabra Motion; Jabra Su-
preme; Jabra Pro™ 935; Jabra Evolve 65 og 80

Antal: 350



LYDKVALITET OG MOBILITET I SÆRKLASSE 

Med testens resultater i hus, bestilte SEAS-NVE Jabra Pro 
9400™-serien til alle medarbejdere i kundecentret. Jabra 
Pro 9400™ er designet til at give den bedste lydkvalitet. 
Højtalernes teknologi reducerer baggrundsstøj, og  
lydniveauet tilpasses automatisk. 

Serien giver også medarbejderne fuld mobilitet og fleksibil-
itet med en trådløs rækkevidde på op til 140 meter og en 
touch-skærm, der giver nem håndtering af opkald på både 
mobiltelefon, softphone og fastnettelefon.

”Vores medarbejdere i kundecentret er især glade for den 
gode lydkvalitet, men også den hurtige opladning i  
frokostpauserne. Den lange batterilevetid på op til 10 timer 
giver deres arbejdsdag et stort løft. Det gør, at de altid kan 
være sikre på, at batteriet i deres headset kan klare en  
arbejdsdag med kunderne i røret”, fortæller Dan Nielsen.

”Vi ved om nogen, hvor meget lydkvaliteten og bruger- 
oplevelsen i et headset betyder for effektivitet, produktiv-
itet og mobilitet, hvis du som virksomhed er afhængig af at 
tale med kunderne over telefonen. Det er enormt vigtigt, at 
der er investeret i en fuldendt UC-løsning med headset af 
bedst mulig kvalitet til medarbejderne, så både med-arbe-
jdere og kunder får den bedste oplevelse”, fortæller Ole 
Gregersen, Nordic Managing Director, Jabra.
 

BEVÆGELSESFRIHED I ARBEJDET 

Specielt mobiliteten er populær blandt de ansatte i SEAS-
NVE, der bruger Jabras headset i løbet af arbejdsdagen. Med 
Pro 9400™-seriens store trådløse rækkevidde og  
batteriets lange levetid med hurtig genopladning er de  
sikret, at deres headset kan bruges hvor som helst og når 
som helst.

”De nye headset giver medarbejderne en ny bevægelsesfri-
hed, som de ikke har været vant til før. Det er en kæmpe 
fordel, at de kan forlade deres kontorstol og stadig service-
re kunderne, uden at det går ud over kvaliteten af sam-
talen. Vi er derudover også begyndt at kigge lidt nærmere 
på Jabra Evolve-serien med aktiv støjdæmpning til vores 
it-systemplanlæggere, så de kan skabe deres egen koncen-
trationszone, når de skal fordybe sig i programmeringen”, 
fortæller Dan Nielsen.

MERE INFORMATION 

Besøg www.jabra.dk for mere information. 

KUNDECASE

JABRA.DK

“Jabra klarede sig bedst både hvad angår 
lydkvalitet og brugeroplevelse”

Dan Nielsen, Projektleder, SEAS-NVE
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