The best people, integrated
within a team, with the right
experience and attitude, will
add value far beyond the cost
of the service!

Widerøe Internet AS (WIAS)
• Eget AS siden 1/8-2000 med 3 personer. I dag 22 kreative
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medarbeidere Mosjøen !
Alt oppsett og utvikling av bookingscript , nettsted, bookingmotorer
All Bruker support 24/7 via online chat, email,SMS and telefon.
Kundeløfte : Chat 20 Sek./ Email 10 minutter, Tlf 30 sek, FB 1time
Kundehenvendelser 2008 :142 858 ( 23 C, 39 M, 5 S, 33 T) 1.093.385
Kundehenvendelser 2010 : 121 981 (31C, 33M, 9S, 27T ) 1.110.244
Kundehenvendelser 2011 : 111 312 ( 34C, 31M, 9S, 26T) 1.320.102
Selger i dag konsulenttjenester til reiseselskap og andre virksomheter
over hele verden med WIAS ”Best practice” and businessmodel.
All billettutstedelse ,ombooking, ruteendringer og refusjoner håndteres
i dag av WIAS personell.
I dag 11,5 ansatte i kjernedrift , alle ansatt som produktutviklere.
Hver ansatt jobber nattskift hver 12 mnd, i Thailand
WFDS fra juli 2008, nå 9 ansatte som betjener 5 flyselskap og 17 online
reisebyråer
Widerøe vant Kundeserviceprisen 2011, Alle kategorier!

Kompetansebedrift.
De ansatte eneste relevante ressurs…
• Riktig rekruttering ekstremt viktig – og nødvendig tidkrevende !
• Viktig å ansette personer med forskjellige evner og kompetanse.
• Motivasjon og involvering.
• Interessante delprosjekter. VIKTIGSTE FAKTOR !! Kundestyrt!
• Teamets suksess = personlig suksess.
• Målstyring og FOU.
• God lønn.
• Ansett personer med lokal tilknytning – de blir..
• Involvering av ektefeller/partnere.
• Velkommen til veis ende.
• Utradisjonelle løsninger ( Thailand, USA )
• Vi SKAL være en attraktiv arbeidsplass!
• Sykefravær nesten ikke eksisterende ( under 1,2 % de siste årene )
• Så langt i 2012 .. 19 dager med sykefravær

WIAS Suksessfaktorer , hvor WIAS
medarbeidere ble utfordret til å komme
med momenter …..

•

Klare forventninger/tallfestede mål for respons
mail/chat/tlf/behandlingstid og oppfølging av disse
• FIRFT – Fix It Right First Time. Løs saken der og da!
• Kontinuerlige forbedringer: Jevnlig gjennomgang av
kundeproblemer/spørsmål fra mail/chat og tilpasning av
websiden etter dette. Korrigering av ansatte – for eksempel
ta fram en mail og rettlede slik at alle lærer av hvordan vi
bør svare for å bli bedre.
• «Latskap»
• Tilgjengelighet/Følge med i tiden – aktiv bruk av sosiale
medier – innovativ - apps

WIAS Suksessfaktorer forts..
• Tilpasse arbeidsverktøy slik at vi jobber effektivt – standard
svar – ”tools” – jobbe flere steder i verden – jobbe
hjemmefra etc
• Kontinuerlig logging og analyse av ”calls”
• Flerfaglighet/flexibilitet - Styre ressurser etter behov –
aske/nytt system/stor trafikk etc (også tilgjengelighet ved at
vi kan logge oss på hjemmefra ved behov)
• Involvering av de ansatte i all utvikling.
• Fokus fra ledelsen og tilbakemeldinger hele tiden på hva
som er viktig. Positive og muntre tilbakemeldinger når ting
går bra, men også når vi sliter. Feiring. Bonus.

WIAS Suksessfaktorer forts…
• Ukentlige møter for å ta tak i ting og følge opp «ståa» /
LEAN
• Nærhet utvikling – drift – kort
implementeringstid/testperiode
• Brukertester
• Teamsammensetning – ulikheter - utfyller hverandre – liten
org – små team

Sosiale medier er meget viktig i vår
kundedialog
• Facebook er pr nå den mest brukte kanal, og vi er opptatt
av en levende og aktiv DIALOG med kundene.
• Balanse mellom informasjon, markedsføring og løpende
dialog er fokus. Vi vil ha engasjement hos våre ”followers”!
• En liten temperaturmåling 20/4-2012
• Widerøes Flyveselskap 41 825 liker · 5827 snakker om
dette – 13,9 %
• NSB 18 510 liker · 690 snakker om dette – 3,7 %
• SAS 179 163 liker · 2037 snakker om dette – 1,1 %
• Norwegian 168 481 liker · 1776 snakker om dette - 1,05%

Sosiale medier gir unike muligheter til
informasjon og dialog!

Profit Center i stedet for ”kost senter”
• Bestillingsgebyr, konsulenthonorarer, ancillary eneste
inntekt.
• Dekker selv alle driftskostnader
• Dekker ALLE utviklingskostnader
• Ingen betaling per henvendelse.
• Fokus på høyest mulig antall solgte seter pr henvendelse.
• Full fokus på årsakene til kundehenvendelser, med
kvalifisert personell som kan løse bakenforliggende
problematikk, på alle nivå.
• Bruk de mest kompetente medarbeidere til kundekontakt,
og gi de MANDAT til å løse saken for kunden der og da!
• Flere flyselskap globalt studerer nå vår driftsmodell!

Automatisering er nøkkelen til resultat

• Selvutviklede systemer analyserer hver eneste linje i bookingen
basert på forhåndsdefinerte kriterier
• Latskap satt i system !

 Booking av Uledsagede barn
 Fritekstsmeldinger fra brukerne ( dyr, rullestoler etc etc)
 Avbestillingsgaranti ( selvassurandør)
 Fraud protection
 Forsinket betaling for fullprisbilletter
 Automatisert kvitteringshenting og refujson
 Med mye mer.

Kontinuerlig måling, resultatfokus

Analyze Jan 2012
• 144.815 seats
• 9308 calls
• 15,65 sold seats per call

Analyze JAN 2012
Breakdown volume
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Analyze Jan 2012
Breakdown pr category
• Schedule change dominerende volulm
• Endring av reiserute fortsatt høyt volum
• Prisproblematikk gir fortsatt mange bookingspørsmål
• All time high på Solgte seter pr henvendelse!
Web Generelt
Skryt
Ruteendring
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Små innovasjonsprosjekter

Hvorfor lavt sykefravær ?
• Kultur for å levere resultat, hele tiden.
• Tydelige mål, som er satt i nært samarbeide med alle ansatte
• Forebyggende helsearbeide i form av ”tvungen trening”
• Felles satsing på trivsel, ikke bare et lederansvar, men felles ansvar
• Mulighet for hjemmekontor om det kniper, men minst mulig!
• Tilrettelagte fasiliteter for å kunne ha med barna på jobben.
• Stor fokus på at samtlige medarbeidere er meget viktige i teamet for at
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resultat skal nås.
Stor fleksibilitet både fra medarbeiders og arbeidsgivers side
Vi tilrettelegger for innflytelse og mestring i alle ledd
Nattskift er hos oss en motiverende faktor, ingen belastning..
Vi overstyrer NAV …..

Takk for oppmerksomheten

Odd Langvatn
Adm. Dir.
Wideroe Internet AS

odd.langvatn@wias.no

