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Aktia – monikanavaisen asiakaspalvelun edelläkävijä
Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito-,
vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Konsernilla on yli 40 toimipistettä
Suomessa ja se on vanhin kotimainen talletuspankki.
Aktian tavoitteena on olla Suomen paras taloudellinen neuvonantaja. Keskeiseksi
menestystekijäksi on muodostunut monikanavainen asiakaspalvelu, jota on kehitetty jo
vuosien ajan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on antaa asiakkaalle aina
enemmän kuin mitä tämä osasi odottaa. Keskitetty asiakaspalveluyksikkö vastaa
myynnillisestä asiakaspalvelusta ja tarjoaa monikanavaista neuvontaa, palvelua ja myyntiä
asiakkailleen. Vuonna 2016 Aktia palkittiin vuoden Contact Center -tunnustuksella.
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Myynnillisestä asiakaspalvelusta hyviä tuloksia

“Päivittäisasiointi muuttuu ja me
muutumme sen mukana.
Asiakkaan pitää aina kokea
saavansa lisäarvoa ottaessaan
meihin yhteyttä. Haluamme
ratkaista asiat asioinnin aikana
yhteydenottokanavasta
riippumatta.”
Päivi Sihvo / pankinjohtaja, Aktia

Tavoitteet
•• Olla paras taloudellinen neuvonantaja
•• Tarjota myynnillistä asiakaspalvelua monikanavaisesti: puhelut,
viestit, chat- ja Facebook-viestit sekä yhteydenottopyynnöt
•• Ohjata kaikki yhteydenotot samaan kommunikaatioratkaisuun
• Tuottaa aina lisäarvoa asiakkaalle sekä ratkaista yhteydenoton 		
syyt asioinnin aikana
Ratkaisu
•• Monikanavaisen asiakaspalvelun keskittäminen Merlinin
Contact Center -ratkaisun alle
•• Asiakkaan tunnistaminen osana viestintäratkaisua
• Chat ja Facebook sekä verkkopankki -yhteydenotot liitettynä 		
Merlinin ratkaisuun
Miksi Merlin
•• Merlinin toteuttama monikanavainen viestintäratkaisu täyttää
kaikki Aktian asiakaspalvelutarpeet – ja jopa enemmän. Se
perustuu luotettavaan SAP Contact Center -ohjelmistoon.
Merlin kehittää palveluitaan pitkäjänteisesti ja auttaa asiakasta
saamaan ratkaisusta parhaan hyödyn irti. Merlinin järjestelmän
rajapinnat muihin työkalun arvioitiin projektien aikana ja nähtiin
tärkeäksi osaksi työkalun käyttöä.

60%

suosittelee Aktian
palveluita ystävälle

85%

yhteydenotoista käsitellään
Merlin Contact Center
-ratkaisussa

95 %

yhteydenotoista saadaan
ratkaistua asioinnin aikana

© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

SAP Business Transformation Study | Aktia Oy

Asioinnin muutos haastoi Aktian
kehittämään palveluitaan
Asiointi on useilla toimialoilla murrosvaiheessa, minkä vuoksi
Aktian tavoitteena on palvella asiakkaitaan kaikissa kanavissa
ja tarjota ratkaisu yhteydenottoon aina asioinnin aikana.
Eri kanavista tulevat yhteydenotot on viety vaiheittain Merlin
Contact Centerin alle ja tulevaisuuden tavoitteena on ohjata
100% kontakteista sinne. Se tarkoittaa vuosittain 450 000
asiointia muun muassa puhelimitse, sähköpostitse,
verkkosivujen, chatin tai Facebookin kautta. Kun kaikki
kontaktit ohjataan samaan rajapintaan, niitä voidaan mitata ja
kehittää samoista lähtökohdista.
Kontaktien keskittäminen
Aktia aloitti kontaktien keskittämisen noin neljä vuotta sitten,
jolloin asiointimäärät kasvoivat merkittävästi. “Muutaman viime
vuoden aikana kontaktit ovat pysyneet tasaisina, mutta
asiakkaat ovat liikkuneet kanavasta toiseen”, kuvailee
pankinjohtaja Päivi Sihvo. Hän kertoo, että tietyntyyppiset
puhelut ovat siirtyneet chattiin. Kontaktien keskittäminen on
tehnyt mahdolliseksi sen, että asiointeja voidaan kehittää ja
mitata samoista lähtökohdista.
Myynnillinen asiakaspalvelu
Aktian myynnillinen asiakaspalvelu on keskitetty yhdelle
yksikölle, jossa työskentelee kuusi tiimiä. Tiimit vastaavat paitsi
neuvonnasta ja asiakaspalvelusta, mutta myös myyntityöstä eri
asiakasryhmille. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaan tarpeita

asioinnin aikana ja tarjota hyödyllisiä palveluita tai -tuotteita. Sihvon
mukaan tämä on tärkeää, sillä pankkimaailmassa tulee jatkuvasti
uusia tuotteita ja palveluita, jolloin on luontevaa kertoa niistä
asiakkaille asioinnin yhteydessä.
Vaihtoehtoja asiointiin
Aktiassa asiakasta palvellaan kaikissa kanavissa laadukkaasti ja
asiakkaan tarpeet pyritään ratkaisemaan aina kerralla loppuun asti
kanavasta riippumatta. “Tarvittaessa vaihdamme chat-keskustelusta
puheluun, jossa asiakas voidaan tunnistaa”, kuvailee myyntipäällikkö
Benny Broman. Verkkosivujen chat-ominaisuudesta on saatu
pelkästään positiivista palautetta. Chatissa palvellaan sivuston
vierailijoita ja pyritään tarjoamaan nopeaa asiointia. Myyntipäällikkö
Bromanin mukaan kanavat ovat erilaisia: “chatista niistä tulee
kysymyksiä, joihin halutaan nopeita vastauksia vaikkapa
maksukorteista tai lainoista.” Chat- ja Facebook-yhteydenotot
liitettiin Merlin viestintäratkaisuun vuoden 2016 lopussa.
Laadukas asiakaskohtaaminen
Aktian tavoitteena on tarjota palvelua siellä, mistä asiakkaat sitä
etsivät. Hyvän asiakaskohtaamisen mittari ei ole kesto vaan laatu ja
se, onko asia pystytty hoitamaan loppuun asti. Palvelun laatua
mitataan muun muassa mobiilipalautteilla ja mysteerisoitoilla sekä
NPS-tutkimuksilla. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti
vertais- ja itsearviointien avulla ja osaava asiakaspalvelutiimi on
Aktialle menestyksen avain.
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Tavoitteena olla
paras taloudellinen
neuvonantaja

Kuvat Julia Alakulju

”Tavoitteenamme on olla paras taloudellinen neuvonantaja ja
tarjota jokaisen asioinnin aikana asiakkaalle enemmän kuin he
osaavat odottaa. Kartoitamme asiakkaan tarpeita ja
tarjoamme asiakkaille vain heidän tarpeitaan vastaavia
palveluita ja tuotteita osana vaivatonta asiointia. Merlinin
ratkaisu auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja on hyvä
kumppani jatkuvassa asiakaspalvelun kehittämisessä.“
– pankinjohtaja Päivi Sihvo.

“Aktian asiakaspalveluyksikkö palvelee asiakasta, joka haluaa
hoitaa pankkiasiat toisin kuin aiemmin. Lähes kaiken asioinnin voi
hoitaa keskitetyn yksikön kautta aina verkkotapaamisesta alkaen.
Merlin Contact Center -ratkaisun avulla jokainen asiointi kirjataan
ja tilastoidaan johdonmukaisesti.”
Benny Broman / myyntipäällikkö, Aktia Oy
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