
KUNDEHISTORIE

Medarbejderne hos forsikringsselskabet If er selv med til at vælge deres headset. Det giver 
mere tilfredse og effektive medarbejdere, der kan fokusere på kunderne frem for at bøvle 
med teknikken.

FAKTA OM KUNDEN

Kunde: IF Skadeforsikring

Hjemmeside: www.if.dk

Antal medarbejdere: Ca. 400 ansatte i Danmark

Industri: Forsikring

KUNDEPROFIL

If er Nordens førende skadeforsikringsselskab med ca. 4 millioner 
kunder. If ejes af finske Sampo, og koncernen har ca. 7000 ansatte. 
If tilbyder skadeforsikringer til kunder på nationale markeder i 
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Baltikum og Rusland.

FORHANDLERPROFIL

Løsningen til If er udformet og håndteret i et samarbejde mellem 
Headset.dk og Jabra. 

Headset.dk er specialist indenfor headset og ergonomi og er en 
værdifuld samarbejdspartner før, under og efter implementeringen af 
headsetløsninger. Headset.dk er Jabra Guldpartner. Virksomheden har 
ekspertise inden for udrulninger til både mindre og større kontormiljøer 
og call centre samt UC udrulninger.

www.headset.dk

PRODUKT

Produkter: 
Jabra PRO™ 9460 duo og mono, Jabra PRO™ 
9450, Jabra UC VOICE™ 550 MS, Jabra UC 
VOICE™ 150 MS

Antal: Ca. 740 stk.

If er et skadeforsikringsselskab med næsten fire millioner 
kunder i de nordiske lande, Baltikum og Rusland. Hoved-
parten af kommunikationen med kunderne foregår via 
telefon. Det stiller store krav til medarbejdernes headset.

”For os er telefoni selve rygraden i virksomheden. Vores 
kunder foretrækker at være i kontakt med os via telefonen. 
Det er hér, vi bliver målt på service og kompetencer. Fordi 
vi også har at gøre med komplicerede sager, er der ind-
imellem to medarbejdere om et opkald. Det kræver en 
fleksibel telefoniløsning. Og da mange kunder ringer til os 
fra deres mobiltelefon, skal vores headset have markedets 
absolut bedste lydkvalitet – både så vi kan opfange det, 
kunderne siger, og så de kan høre os helt tydeligt,” siger 
Bo Petersen, som er indkøbs- og miljøansvarlig i If Skade-
forsikring. 

I If har man investeret i Microsofts Unified Communications 
(UC)-løsning Office Communicator (OC), hvor telefonien 
styres direkte fra Microsoft Outlook. OC er ved at blive im-
plementeret og giver allerede i dag mere end 400 med-
arbejdere effektiv adgang til instant messaging, live-møder, 
videokonferencer og en presence-funktion, som gør det 
muligt for medarbejderne at se hinandens tilgængelighed. 
I løbet af 2012 udrulles løsningen til alle If’s 7.000 med- 
arbejdere. Det er en softphone-løsninger, hvor opkald 
foretages via computeren. Det betyder, at den gamle fast-
nettelefon med telefonrør og trykknapper er blevet et over-
flødigt levn fra fortiden i If.

PROFESSIONEL HEADSET-RÅDGIVNING 
GØR IF’S MEDARBEJDERE MERE EFFEKTIVE  

JABRA.DK



ONE SIZE DOESN’T FIT ALL

If startede med at købe ens headset til alle nye brugere af 
OC, men det viste sig hurtigt, at de nye headset ikke passede 
til alle medarbejdernes behov. For at imødekomme udfor-
dringen, besluttede man sig derfor for at søge rådgivning 
omkring valget af headset. Rådgivningen fik de af en 
headsetspecialist fra Jabra og en konsulent fra en af Jabras 
certificerede forhandlere, Headset.dk.

”Vi købte, som jeg tror mange gør det, vores headset lidt i 
blinde. Vi læste en masse tests, lyttede til andres erfaringer 
og prøvede dem selv. Men ingen er ens, og hvordan skulle 
jeg fx kunne sige, hvad der er bedst for en medarbejder 
med et helt andet fagområde end mig selv. Det er umuligt. 
Vi besluttede os derfor for at få professionel rådgivning af 
folk, der kun beskæftiger sig med headset. Det gør, at vi 
kan tage højde for den enkeltes behov, og det giver mere 
tilfredse medarbejdere,” siger Bo Petersen.

I If har man lært, at one size doesn’t fit all, men at det er 
afgørende, at headset kan tilpasses brugerens behov. 
Sammen med headsetspecialisterne fra Jabra og headset.dk 
fandt If frem til blandt andet Jabra PRO 9460, der kan til-
passes individuelt og kan opgraderes og udbygges med 
ekstra udstyr.

”Mennesker er meget forskellige – også når det kommer til 
brug af headset. Vores fornemmeste opgave er hele tiden 
at sikre, at vores forskellige produkter passer til den enkeltes 
behov. Vil man for alvor have det fulde produktivitetsud-
bytte af sin UC-investering, skal man derfor sørge for at 
søge professionel rådgivning omkring headsettet,” siger 
Søren Schønnemann, nordisk administrerende direktør hos 
Jabra.

LÆG VALGET UD TIL BRUGERNE – OG FÅ FORDELE

If’s overordnede valg af headset og leverandør ligger hos 
den indkøbs- og miljøansvarlige, mens det specifikke valg 
af headset ligger ude i virksomhedens afdelinger hos den 
enkelte medarbejder. På den måde sikrer man, at med-
arbejderne kun vælger mellem headset, der lever op If’s 
høje krav om optimal lydkvalitet og støjreduktion. Med-
arbejderne behøver således kun at vælge ud fra sine per-
sonlige behov – fx hvordan headsettet passer på hovedet, 
om man har brug for at kunne bevæge sig rundt på kon-
toret, og hvorvidt man skal kunne skifte mellem mobil og 
softphone.

If’s valg af headsetleverandør er faldet på Jabra. Det giver 
If’s medarbejdere mulighed for at få rådgivning og sparring 
omkring headsettet i forhold til behov og pris ved at ringe 
til If’s tilknyttede konsulenter hos Jabra og headset.dk.

”Foruden alle fordelene, der er ved at bruge et headset 
frem for det almindelige telefonrør, blandt andet bevægelses-
friheden ved trådløse headset, har vi fået nogle ekstra 
fordele ved at kunne tilpasse headsettet til den enkelte. 
Det løfter vores UC-investering. En medarbejder, der har 
det helt rigtige headset, arbejder mere effektivt og kan 
yde den bedst mulige hjælp til kunderne,” siger Bo Petersen.

Undersøgelser fra Jabra viser, at en investering i professio-
nelle headset er med til at øge effektiviteten og drivkraften. 
Derudover er bevægelsesfriheden med til at forbedre ar-
bejdsmiljøet og ad den vej mindske sygefraværet. Alt sam-
men fordele som kan ses på virksomhedernes bundlinje.
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En medarbejder, der har det helt rigtige headset, 
arbejder mere effektivt og kan yde den bedst 
mulige hjælp til kunderne,” 
siger Bo Petersen.
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