Prosjekt: En enklere hverdag!

KLP Banken kundesenter:
6,7 årsverk fordelt på 11 personer
37 500 innkomne telefoner per år
24 400 innkomne mail per år

KLP Banken:
Selvbetjent nettbank
31 922 kunder

for dagene som kommer

Hvorfor LEAN? En estimert kundeøkning på 40% ga behov for
bedre arbeidsprosesser og flyt = bedre kundeopplevelse og -lojalitet
Utgangspunkt:

>

Situasjonsanalyse:
Hva tar kundene våre kontakt om?
Hovedproblem:
Mange av kundene som tar kontakt
ønsker egentlig å være selvhjulpne

25%
75%

55%

Legge til rette for at kunden kan
bli mer selvhjulpen/trygg.

>

Resultater:
Bedre kundeopplevelse og
større grad av selvbetjening.
Potensialet for reduksjon av
henvendelser var 10.300, vi har
realisert 12.300!

75% av kundene
får løst sitt problem
i første henvendelse

Mer enn én henvendelse
Enkelthenvendelser

45%

Tiltak:

13%
87%

Gjennomgang og forbedring av innhold på kontosider, spørsmål
og svar, informasjon om boliglånstype og lånebetingelser.

får løst problemet i sin
første henvendelse
Mer enn én henvendelse
Enkelthenvendelser

-38%

45% av kundene

• Å ta på oss kundebrillene og sette oss i kundens
situasjon, snakke kundens språk og prøve å forutse
hva kunden kommer til å spørre om neste gang.
• At vi må gjennomføre rotårsaksanalyse for å
identifisere det virkelige problemet.
• Kvalifiserte analyser fører til faktabaserte utsagn vi kan nå dokumentere det vi sier.
• Alle medarbeidere må involveres slik at alle føler seg
inkludert og arbeidsmetoden blir en del av vår kultur.
• Å avholde tavlemøter hvor vi tar opp styringsdata,
KPI, status på pågående A3er, problemer og forbedringsforslag.
• Å styre
kapasiteten ut
ifra forventet
inngang av
kundehenvendelser.

13

kontaktet oss pga
vanskelig tilgjengelig
informasjon
Unødvendig
Nødvendig

87% av kundene

>

Hva lærte vi?

8

Gjennomgang og forbedring av mangler og utdatert informa
sjon på nettsiden og i utgående brev og e-post til kundene.

Uke 12

Telefoner om dagligbank målt per 1000
kunder går kraftig ned

Uke 40

Vi har lært
å alltid se med
kundens øyne.

-20%

Manglende rutine
for informasjons
flyt førte til at viktig
informasjon ikke
ble delt med alle.

Bygge opp en tavle og tilrettelegge for daglige tavlemøter.

3,0

2,4

Uke 12

Uke 40

Antall som spør om
hvilken type lån de
skal velge har gått ned

