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Stemmens tydelighed

Hvor ofte har dine teams ikke kæmpet for at høre, hvad en kunde 
siger pga. baggrundsstøj eller netværkets dårlige kvalitet?

Det er nemt at antage, at den generelle stemmekvalitet i 
telefonopkald gradvist er blevet forbedret med fremskridtene i 
andre teknologier. Med væksten i antallet af mobiltelefoner, VoiP 
og andre netværksvariabler er lydkvaliteten dog blevet mindre 
pålidelig og mindre tydelig, hvilket har givet os en lydkvalitet 
under den standard, vi er blevet vant til.

Følg denne nemme vej til forbedring af lydkvaliteten for dine kunder.

•	 Opgrader	til	støjreducerende	headset,	så	kunderne	hører 
mindre baggrundsstøj

	•	Opgrader	til	lydprocessorer,	så	dine	call	centermedarbejdere	
hører dine kunder bedre

Lydergonomi

Optimerer du dine call centermedarbejderes trivsel på arbejdet?

Hvis det at bruge et headset er en nødvendighed eller virkelig 
afgørende, er det vigtigt, at det valgte headset er behageligt og 
giver den ultimative lydbeskyttelse. Den afgørende faktor med 
henblik på dette er det exceptionelle design, som har udviklet sig 
med de moderne headset fra Plantronics. Med tre årtiers løbende 
udvikling har vores headsets opnået en ergonomisk balance, som 
tillader brugeren at kommunikere med enestående resultat.

•	 Designet	starter	med	brugerkomfort,	hvor	der	er	blevet	taget	
hensyn til alle mulige faktorer i forbindelse med øret

•	 Hvert	mål	udledes	af	intensiv	ergonomisk	forskning
•	 Vægtbalancen	mellem	batteriet	og	mikrofonarmen	er	

perfektioneret for at gøre langtidsbrug nemmere
•	 Der	bruges	holdbart	og	fleksibelt	gummi,	som	er	velegnet	til	

langvarig og konstant hudkontakt.

Akustisk intelligens
De mest fremsynede virksomheder har 
allerede indset, at lydkvalitet, tydelighed 
og talegaver bliver vigtigere og vigtigere 
i en verden, hvor spredt, vidensbaseret 
arbejdskraft har mere begrænsede muligheder 
for at skabe et visuelt “førstehåndsindtryk”.

Den nye betydning, selve stemmen har 
fået, kræver, at det talte ord leveres med 
konsistens, kvalitet og tydelighed – uanset 
sted – og der er ingen undskyldning for 
dårlig kommunikation.

Det funktionelle – og avancerede – design 
af Plantronics headset viser værdifulde 
forretningsfordele. I henhold til en undersøgelse 
foretaget af University of Surrey reduceres 
nakkesmerter med 31 %, rygsmerter med 16 %, 
hovedpine med 27 % – og produktiviteten øges 
med 23 %.

Lydergonomi

Kvaliteten af kommunikation over telefonen er et 
område, som virksomheder for øjeblikket er meget 
lidt opmærksomme på. De fokuserer på deres 
infrastruktur samt opkaldsscript og -omkostninger, 
inden de tænker på meddelelsernes klarhed og deres 
ansattes muligheder for at skabe relationer. En dertil 
relateret udvikling af færdigheder er begrænset eller 
ikke-eksisterende.

Faktorer, der påvirker akustisk intelligens

 
Påvirkning af tale

Når du måler et opkalds kvalitet, måler du så muligheden for 
at følge et script eller muligheden for at opnå en meningsfuld 
påvirkning, der opbygger et varigt forhold?

Med den forventede vækst af VoIP, unified communications 
og unified telephony i de næste par år – og når man tager 
den uensartede lydkvalitet, disse teknologier kan medføre i 
betragtning – bliver kommunikation via stemme ikke blot mere 
og mere udbredt, det bliver vigtigt for den måde de mest 
succesfulde firmaer laver forretninger på.

PÅVIRKNING 
AF TALE

DEN RIGTIGE SAMTALE

DEN RIGTIGE TEKNOLOGI

DET RIGTIGE DESIGN

STEMMENS 
TYDELIGHED

LYDERGONOMI

TCO'07 headset er en global 
mærkningscertificering for headset. 
Den påviser, at Plantronics-produkter 
har gennemgået og bestået uafhængige 
afprøvninger og test på tværs af grupper 
af brugere, producenter, forskere og 
brancheeksperter. 

TCO-godkendte headset opfylder 
følgende kriterier:

✓ Ergonomi  ✓ Stråling
✓ Miljø  ✓ Energi

TRÆF DEN 
RIGTIGE 
BESLUTNING

TCO'07 headset er en global 
mærkningscertificering for headset. 
Den påviser, at Plantronics-produkter 
har gennemgået og bestået uafhængige 
afprøvninger og test på tværs af grupper 
af brugere, producenter, forskere og 
brancheeksperter. 
TCO-godkendte headset opfylder 
følgende kriterier:

 ✓ Ergonomi  ✓ Stråling  ✓ Miljø  ✓ Energi

TRÆF DEN 
RIGTIGE BESLUTNING

TCO'07 headset er en global mærkningscertificering for headset. 
Den påviser, at Plantronics-produkter har gennemgået og bestået 
uafhængige afprøvninger og test på tværs af grupper af brugere, 
producenter, forskere og brancheeksperter. 

TCO-godkendte headset opfylder følgende kriterier:

✓ Ergonomi  ✓ Stråling  ✓ Miljø  ✓ Energi

TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING
TCO'07 headset er en global mærkningscertificering for headset. 
Den påviser, at Plantronics-produkter har gennemgået og bestået 
uafhængige afprøvninger og test på tværs af grupper af brugere, 
producenter, forskere og brancheeksperter.

TCO-godkendte headset opfylder følgende kriterier:

✓Ergonomi
• Indbygget beskyttelse med akustisk grænse
• Kan nemt tilpasses med fleksible bæreløsninger
• Udskiftelige dele medfører bedre hygiejne

✓Stråling
• Lav SAR-stråling (under 0,04 W/kg)
• Lave elektriske/magnetiske felter

✓Miljø
• ISO 14001-certificeret produktion
• Minimering af miljøfarlige bestanddele

✓Energi
• � Optimeret energiforbrug og -effektivitet

Plantronics' headset har bestået alle test og har flere 
TCO-certificeringer end nogen anden producent af headset.



Trådløst headset Headsets med ledning Lydprocessorer SIP enheder

Plantronics Savi™	OTH Plantronics EncorePro™ Plantronics SupraPlus® Plantronics Entera™ Plantronics VistaPlus™ DM15E Plantronics VistaPlus™ AP15 Plantronics IP40™

Hvilken 
Plantronics-

løsning passer 
bedst til dig?

Næste generation af trådløse headsets 
for call centreledere til optimering af 
samarbejdet mellem flere lydenheder, pc og 
telefonbaserede opkald

Den bedste lydkvalitet, komfort og 
stil til kundesamtaler i høj kvalitet

En vinderkombination af fantastisk 
lydkvalitet og pålidelighed med 
wideband-lyd som standard

Hyppige telefonbrugere, 
som ønsker enkelthed og en 
prisstærk løsning

Komplet beskyttelse mod 
høreskader

Forbedrer løsningsfrekvensen 
ved første opkald og tiden 
brugt på opkald gennem 
tydeligere tale

Call centre, der implementerer 
en IP PBX eller SIP til 
skrivebordet

Beskrivelse Savi	OTH	er	det	trådløse	headset-system	til	
samling af talekommunikation. Dette 
headset-system til virksomheder opretter 
forbindelse til både fastnettelefon og pc.

Plantronics EncorePro er designet 
til at frembringe det bedste inden 
for call centremedarbejderes 
ydelse. Den støjreducerende 
mikrofon sidder perfekt for at få en 
flot,	tydelig	lyd	og	har	et	lavt	
siddende design, der gør det 
usynligt for bæreren. Slanke 
højttalere med wideband-
frekvensrespons giver tydeligere 
samtaler, og ørepuder i kunstlæder 
giver komfort hele dagen. 
EncorePro byder på kompromisløs 
stil, komfort, driftssikkerhed og 
lydkvalitet.

Call centre har behov for 
krystalklar lyd og driftssikkerhed. 
SupraPlus tilbyder alt dette og 
mere, hvilket gør den til verdens 
mest populære serie af headsets. 
Hele SupraPlus-serien drager 
fordel af wideband VoIP-
teknologier. Modellen med 
forlænget mikrofonarm og 
støjreduktion leveres med nye 
wideband-modtagere, der leverer 
forbedret stemmeklarhed og 
virkelighedstro gengivelse – hvilket 
forebygger lyttefejl, gentagelser og 
træthed.

Et headset, der er enkelt og god  
til prisen, kan fås som en 
monoløsning, som kan bæres  
på begge ører, eller som en 
duoløsning til blokering af 
baggrundsstøj.

VistaPlus DM15E-lydprocessoren 
benytter Digital Signal 
Processing (DSP) og giver en 
uovertruffen akustisk besky-
ttelse og lydkvalitet. SoundGuard 
Digital-teknologi reducerer 
øjeblikkeligt kraftige og høje lyde. 
Den overvåger og kontrollerer det 
daglige støjniveau i forbindelse 
med telefonsamtaler, hvilket 
giver maksimal komfort og 
sikkerhed, samtidig med at 
virksomheden hjælpes til at 
overholde EU-reglerne for støj 
på arbejdspladsen.

Plantronics VistaPlus AP15 er en 
lydprocessor, der kan forbedre 
tiden brugt på opkald eller 
løsningsfrekvensen ved første 
opkald i dit Call center. Ved at 
bruge DSP forbedres 
tydeligheden af lyden ved 
indgående opkald væsentligt, 
hvilket sikrer, at dine call 
centermedarbejder hører 
kundens stemme mere tydeligt 
og begår færre fejl. Det gør dem 
i	stand	til	at	foretage	flere	opkald	
og forbedre kundetilfredsheden.

IP40-lydprocessoren er en 
dedikeret SIP-enhed, der 
overflødiggør	call	centerets	
behov for at implementere en 
IP-telefon og lydprocessor. Den 
kombinerer enhederne og har 
derved alle en IP-telefons eller 
softklients fordele, men ingen af 
disses ulemper.

Nøglefunktioner • Arbejd på en smartere måde med 
kommunikation og samarbejde i realtid på 
din pc og fastnettelefon

•	Uovertruffen	fleksibilitet,	let	at	bruge,	Smart	
design og understøttelse på tværs af 
platforme

• Giver virksomhedskritisk lydkvalitet, uanset 
om det er på en fastnettelefon eller en pc, 
med en støjreducerende mikrofon, der 
filtrerer distraherende baggrundsstøj

• Wideband-understøttelse til pc-lyd giver 
livagtig lydkvalitet og forbedrer 
samtaleklarheden

• Komfortabel hovedbøjle 

• Simpel plug and play

•	Op	til	120	timers	standby

• Forbedret støjreducering og 
wideband-lyd – giver dig klarere 
samtaler med dine kunder, så du 
kan yde en bedre service

• Tydeligt, unikt design – giver høj 
ydeevne og et smart udseende

• Klar til VoIP – med udvidet 
ekkokontrol og wideband-lyd, så 
du kan sikre din investering ved 
fremtidige opgraderinger af 
telefonsystemer

• Headsettet – kan justeres i syv 
akser, så det kan bæres 
behageligt og effektivt

• Forbedret støjreducering og 
wideband-lyd – giver dig klarere 
samtaler med dine kunder, så du 
kan yde en bedre service

• Bredt udvalg af modeller – der 
opfylder personlige ønsker: mono 
eller duo

• Enkeltkablet – helt igennem 
komfortabelt og praktisk

• QuickCall-funktion – så opkald 
besvares hurtigt og nemt

• Robust design og konstruktion 
– gør det utroligt driftssikkert

• Fås også i en version til 
hørehæmmede

•   Støjreducerende mikrofon – til 
tydeligere tale 

•   Vælg monoløsningen for lettere 
samtale med kolleger eller 
duoløsningen til blokering af 
baggrundsstøj

• Wideband-lyd – til at hjælpe dig 
med at bevare investeringen, når 
du går over til VoIP 

• Komfortabel og let

•   Beskyttelse mod pludselige 
lyde – fjerner pludselige 
uønskede lyde såsom fax eller 
trykknaptoner og feedback

•   Holder lydniveauet i headsettet 
under grænseværdierne (85 
eller 80 dB)

•   Bevarer volumen – ved det 
niveau brugeren har valgt, 
uanset volumen på det 
indkommende opkald 

•   Digital Signal Processing 
(DSP) – frekvenskurveudligning 
maksimerer tydelig tale, 
samtidig med at støjen på 
linjen mindskes

•   Forbedrer dårlig eller forringet 
lydkvalitet på opkald fra kilder 
som f.eks. mobiltelefoner og 
trådløse telefoner

•   Bidrager til at fjerne ekko og 
filtrere baggrundsstøjen fra

•   Justerer automatisk volumen 
til brugerens foretrukne niveau

•   Bevarer volumen – ved det 
niveau, brugeren har valgt, 
uanset volumen på det 
indkommende opkald

• Reducering af udgående støj – 
forbedrer ydeevnen på alle 
PLT-headsets ved at mindske 
den baggrundsstøj, som den 
der ringer op, kan høre

• Reducering af indkommende 
støj – mindsker indkommende 
støj, og gør det behageligere 
for call centermedarbejderne 
at lytte

•	Enkel	brugergrænseflade

• Understøtter eksterne og 
hjemmearbejdende call 
centermedarbejder

• Installation via plug-and-play 
og fjernkonfiguration

Produktspecifikation

Teknologi DECT Beskyttelse mod akustisk chok Beskyttelse mod akustisk chok Beskyttelse mod akustisk chok
SoundGuard DIGITAL, Call Clarity, 

Digital Signal Processing
SoundGuard DIGITAL, Call Clarity,  

Digital Signal Processing
SoundGuard Plus, Call Clarity, 

Digital Signal Processing

Andre funktioner
Volumenkontrol, lydløs, pc-forbindelse

Støjreducerende
Quick Disconnect, QuickCall Quick Disconnect, QuickCall Quick Disconnect

Volumenkontrol, mikrofonafbryder, 
omstillingsknap til headset/håndsæt, 

tonestyring

Volumenkontrol, mikrofonafbryder, 
omstillingsknap til headset/håndsæt, 

tonestyring

In-line-volumenkontrol, 
mikrofonafbryder

Mikrofontype Støjreducerende Støjreducerende Støjreducerende Støjreducerende – – –

Vægt Mono version 66 gram / Duo version 74 gram Mono version 43 gram / Duo version 61 gram Mono version 43 gram / Duo version 74 gram Mono version 47 gram / Duo version 73 gram – – –

Bestillingsoplysninger

Varenummer 81794-02	WO300	Mono	version 78712-02 Mono version HW251N 36832-31 5033588031475 79180-03 Mono version 39380-01 DM15E/A 79960-03 AP15/A 38574-02 IP40

EAN-kode 5033588031680 5033588029137 HW261N 36834-31 5033588031499 5033588029670 5033588017974 5033588029410 5033588030676

81802-02	WO350	Duo	version 78714-02 Duo version HW251H 92614-01 N/A 79181-03 Duo version – – –

5033588031710 5033588029298 HW261H 92615-01 N/A 5033588029687 – – –

*Regler om støj på arbejdspladsen og VistaPlus: Plantronics januar 2007 *Certificeret sammen med SupraPlus

 
NYT

*



Vi har forbedret kundetilfredsheden og produktiviteten i call-centrene

Udfordringer for 
virksomheden

Problem Virksomheden skal Fordele ved at bruge et Plantronics-headset

Hvordan forbedrer jeg 
løsningsfrekvensen ved 
første opkald?

Dårlig lydkvalitet fører til 
dårlig kvalitet i 
datainputtet og øger 
antallet af gentagne 
opkald.

Løse kundens problemer, 
spare tid, være hurtige og 
effektive og indsamle data 
hurtigt.

Forbedret tydelig tale pga. støjreducerende 
mikrofoner og lydprocessorer, der eliminerer 
baggrundsstøj og sikrer datanøjagtighed.

Hvordan reducerer jeg den 
gennemsnitlige 
opkaldslængde og 
minimerer kundens 
ventetid?

Kundens ventetid er for 
lang.

Håndtere opkald hurtigere 
og mere effektivt for at 
forbedre 
kundetilfredsheden.

Reducer gentagelse ved opkald via tydeligere 
tale vha. uovertrufne støjreducerende headsets 
og lydprocessorer – det giver kortere opkald.

Hvordan reducerer jeg 
afbrydelser i opkald og 
forkorter derved opkaldets 
længde?

Jag har brug for at få 
adgang	til	flere	
informationskilder (filer 
osv.), mens jeg taler med  
en kunde.

Give mulighed for at 
bevæge sig omkring og 
multitaske, mens man 
snakker i telefon – hav 
hænderne fri til at 
multitaske.

Øg call centermedarbejderens produktivitet via 
brug af headset, som tillader håndfri 
kommunikation og multitasking – det fører til 
kortere opkald med bedre kvalitet og forbedret 
kundetilfredshed.

Vil niveauet af 
kundeservice blive 
forbedret, hvis jeg 
implementerer UC i mit 
call center?

Normalt vil op til 10 % af 
opkaldene ikke kunne 
løses i call-centeret.

Kunne samarbejde med 
supervisor/eksperter i 
kontaktcenteret.

Det	NYE	Savi	OTH-headset	er	det	eneste	
headset, som gør det muligt for call 
centermedarbejderen at blande traditionelle 
telefonopkald med pc-baserede opkald. Det gør 
det muligt for eksperter at samle deres opkald og 
løse kundeforespørgsler uden problemer – 
hvilket	reducerer	behovet	for	flere	opkald,	
forbedrer kundeservicen og muliggør en fortsat 
træning af call centermedarbejderne.

Støt Call centermedarbejdernes velbefindende, og vær med til at gøre det bedre

Udfordringer for 
virksomheden

Problem Virksomheden skal Fordele ved at bruge et Plantronics-headset

Hvordan sikrer jeg, at 
direktivet om sundhed og 
sikkerhed på arbejdet 
overholdes?

Overholdelse	af	best	
practice, som angiver, at 
call centermedarbejdere 
skal have en pause på 5 
minutter fra skærmen for 
hver time, giver 
ledelsesmæssige og 
logistiske problemer.

Give medarbejderne 
mulighed for at forblive 
produktive, når de ikke 
sidder ved skærmen og 
arbejdsstationen.

Trådløse headset-løsninger kan forbedre 
produktiviteten, da de tillader, at medarbejderne 
bevæger sig væk fra skærmen, uden at opkaldet 
afbrydes – det er ikke nødvendigt at planlægge 
pausen.

Hvordan reducerer jeg 
langvarigt sygefravær?

Ryk- og nakkesmerter er 
hovedårsag til sygefravær.

Bruge en ergonomisk 
løsning, som gør det 
muligt for medarbejdere 
at arbejde, uden at de 
overbelaster deres 
hals/ryg.

Anvendelse af et Plantronics-headset tillader 
fleksibilitet	og	mulighed	for	at	bevæge	sig	
omkring under opkaldet, hvilket reducerer 
muskelspændinger i ryggen og nakken med op 
til 31 %, nakkesmerter med på til 31 %, nedre 
rygsmerter med 16 %, øvre rygsmerter med 9 % 
og hovedpine med 27 %.

Hvordan øger jeg call 
centermedarbejdernes 
velbefindende på arbejde?

Højt niveau af call 
centermedarbejders 
fravær.

Reducere fravær via øget 
hygiejne og reduceret 
risiko for allergi og smitte.

Ved at bruge de udskiftelige ørepuder på 
Plantronics-headsets reduceres risikoen for 
spredning af vira på arbejdspladsen.

Hvordan forhindrer jeg 
akustisk chok og beskytter 
call centermedarbejderne?

Call centermedarbejder 
oplever akustisk chok, 
hvilket udgør en 
sundhedsrisiko.

Beskytte call 
centermedarbejderne mod 
mulige sundhedsfarer.

SoundGuard Plus-teknologien i Plantronics-
lydprocessorer beskytter mod akustisk chok og 
overholder kravene i Noise@Work-lovgivningen.

Forbedret træning af call centermedarbejderen
Det trådløse Savi-headset er det eneste headset, du behøver til alle 
ledelsesbehov i call centret. Det muliggør adgang til både telefon- 
og pc-baserede opkald på samme headset samt muligheden for, 
at call centermedarbejderen kan lytte til opkald, hvilket forbedrer 
træningen af call centermedarbejderne .

Kvalitet og holdbarhed   
Lydkvaliteten,	pålideligheden	og	komforten	ved	Savi	OTH-
headsettet – sammenkoblet med Plantronics-kvalitet og  
support i verdensklasse.

Plantronics	Savi	OTH	i	call	centret
Foren samtaler. Giv bedre kundeservice.
Unified Communications og kontaktcentret
Call centre er uden tvivl den allervigtigste grænseflade mellem et 
firma, dets brand og omverdenen. Selv om kunderne nu er vant til 
at få besvaret simple spørgsmål via selvbetjenings- og webkanaler, 
ønsker de stadigvæk at få behandlet mere komplekse 
forespørgsler af en call centermedarbejder.

UC (Unified communications) løfter kundeplejen i call centre til et 
højere niveau. Call centermedarbejderne i call centret skal kunne 
trække på ekspertise, der er placeret forskellige steder i 
virksomheden, for at kunne håndtere komplekse forespørgsler. 
Implementeringen af UC i kontaktcentret understøtter blandingen 
af traditionelle og pc-stemmeopkald, hvilket muliggør 3- 
vejssamtaler mellem call centermedarbejderen, eksperten og 
kunden. Det giver call centermedarbejderne både nærværelse og 
færdighedsdata, som er essentielle for at kunne levere en løsning 
ved første opkald.

Skift og bland
Ved	at	bruge	det	NYE	Savi	OTH-headset-systemet	til	at	blande	
og sammensætte opkald i forhold til en pc- og en fastnettelefon 
bliver det muligt for call centermedarbejderne både at lytte og 
kommunikere på samme tid via deres UC-klient og 
fastnettelefonen. Det betyder samarbejde i realtid for call 
centermedarbejder og ledere. Problemfrie skift medfører øget 
effektivitet med bedre løsningsfrekvens for første opkald og 
større kundetilfredshed.

Støjbeskyttelse
Indbygget beskyttelse mod langvarig udsættelse for støj og 
pludselige lyde. Anerkendt teknologi, der beskytter dine call 
centermedarbejder og giver dem mere velvære samt ro i sindet 
for dig.

Komfort hele dagen
Savi-hovedbøjlen er den NYE tilføjelse til Savi-serien, som 
fuldender det tilgængelige udvalg af bæreløsninger – specifikt 
designet til intensivt telefonbrug med henblik på bærekomfort 
hele dagen.

Det	trådløse	Savi	Office-headset-system  
er blevet udnævnt som vinder i kategorien 
Hovedtelefoner ved International CES Innovations 
2010 Design and Engineering Awards.*

*Produkter, der kommer med i det prestigefyldte program, bedømmes af et anerkendt panel af uafhængige industrielle designere, ingeniører og mediefolk, der honorerer 
enestående design og konstruktion for banebrydende produkter inden for 36 produktkategorier.

Plantronics forstår call center forretningen
Vi har leveret missionskritiske headset-løsninger i mere end 40 år

Expert Incoming 
customer call

Customer service 
representative

Call centermedarbejder

Ekspert Kundeopkald

Mix af en traditionel stemme 
og en pc-baseret stemme 
muliggør 3-vejs-samtaler mellem 
call centermedarbejderen, 
eksperten og kunden.
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