Nordens digitaliseringspartner

De følgende virksomhetene i Norden
gjør kundereisen digital. Hvordan
unngå å bli stående igjen?

FÅ SVARET FRA 413 NORDISKE VIRKSOMHETER
SOM HAR TESTET SIN DIGITALE FREMDRIFT
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413 banker, forsikringsselskaper, pensjonsselskaper og en rekke andre private og offentlige
virksomheter i Danmark, Norge og Sverige

Digital-O-Meter-poengsum

Sverige: 97

17%

…har tatt Digital-O-Meter-testen for å få svar på om de kunne følge
med i den digitale utviklingen. Digital-O-Meter er en nettbasert
test som er utviklet av e-Boks med særlig fokus på sikker digital
kommunikasjon, og er basert på e-Boks sine erfaringer og best
practice fra digital transformasjon i nordiske virksomheter.
I denne rapporten undersøker vi hvem som har kommet lengst, og
hva andre kan lære av det. Data for denne rapporten er samlet inn
mellom 24/5-2017 og 31/12-2017.

413 nordiske virksomheter og organisasjoner:

Norge: 131

31%

Danmark: 124
Offentlige
myndigheter i
Danmark: 61

Fordeling av svarpersoner på ansvarsområde:

Score
<50

Digital-O-Meter måler virksomhetens digitale fremdrift på fire
forskjellige parametre – og viser hvilke digitale initiativer som trengs
for å komme raskt videre:
1. Digital omstillingsevne
2. Kundekommunikasjon
3. Sikkerhet
4. Prosesser

Testen kan tas på henholdsvis www.digitalometer.no,
www.digitalometer.se og www.digitalometer.dk
Testen har 22 spørsmål, og den maksimale poengsummen er 100.

50-70
>70

52%

På utvalgte områder ser vi nærmere på virksomhetene som har en
poengsum under 50, og hvordan resultatene deres er i forhold til
gjennomsnittet. Tilsvarende er det interessant å lære virksomhetene
som har kommet lengre med en poengsum over 70 – og hva de
gjør annerledes i forhold til gjennomsnittet av alle deltagerne i
Digital-O-meter-testen.
Virksomheter med en lav
poengsum under 50
17 % av deltagerne har en
poengsum under 50. Det er
typisk for gruppen at sikker digital
kommunikasjon ikke har blitt
prioritert – enten fordi man vurderer
at det ikke har stor betydning,
eller man kan ikke vurdere den
forretningsmessige betydningen.
For øvrig mener gruppen at de
ikke har kommet særlig langt
med sin digitale strategi. Det viser
seg blant annet konkret ved at
kundedialogen er for ineffektiv.

Virksomheter med en høy
poengsum over 70
31 % faller i denne gruppen, som
er et oppmuntrende høyt tall. Det er
tydelig at denne gruppen investerer
i digital transformasjon, og at
både automatisering av prosesser
og sikker kundekommunikasjon
har stor betydning. Gruppen har
vært i gang lenge og har allerede
nådd langt, og de resulterer i
velfungerende kundeprosesser og
høy sikkerhet.

Økonomi
7%

Salg,
business
development og
kundekontakt
16%

Toppledelse
31%

Markedsføring
10%

IT og
sikkerhet
8%

Gjennomsnittlig
poengsum:
63
Høyeste
poengsum:
95

Prosjektledelse
4%

Laveste
poengsum: 27

Digitalisering
9%

HR
4%

Annet
11%

Danmark:
62
Sverige:
61

Offentlige
myndigheter
i Danmark:
64

Norge:
65

1. DIGITAL OMSTILLING
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Det er viktig å kunne
følge med den
digitale utviklingen
Stort sett alle er enige om at det gjelder å følge med hvis veksten
og konkurranseevnen skal opprettholdes – og det er et område
med stort fokus fra toppledelsen.
Virksomheter med full fart på den digitale utviklingen har i høyere grad valgt å investere i
en digital organisasjon og ny teknologi for sikker digital kommunikasjon – og ser det også
som en strategisk prioritet fremover.

Hvilken betydning har det for veksten og konkurranseevnen deres
at dere kan følge med den digitale utviklingen?
50%
31%
16%
0%

3%

Ingen

Ingen til noe

Noe til stor

Stor

Meget stor

Har toppledelsen fokus på digital transformasjon?
7%

16%

Forskjellen i investeringslysten er markant – og man må anta at det vil få positiv
innflydelse på både vekst og konkurranseevne sammenlignet med andre virksomheter
som har valgt å ta det mer med ro.

78%

e-Boks anbefaler
All erfaring viser at toppledelsen må være både fokusert og involvert i
virksomhetens digitale transformasjon. Det er ikke nok at enkelte medarbeidere
lengre nede i organisasjonen har det som helt eller delvis arbeidsområde. Det
aller beste er hvis virksomheten har en digital avdeling som kan være med på
å drive den digitale transformasjonen i virksomheten og sikre at den digitale
strategien forankres i organisasjonen.

Ja, ledergruppen er direkte involvert i prosessen
Mellomledere driver prosjektene
Ikke fokus

1. DIGITAL OMSTILLING
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Er organisasjonen deres forberedt på digital transformasjon?
3%

6%

9%
22%
Ja, vi har en digital leder

30%

	Ja, vi har en avdeling med
ansvar for den digitale
strategien vår

39%
Alle

<50

>70

37%

	Vi har enkelte medarbeidere
med helt eller delvis ansvar for
den digitale utviklingen vår

49%

	Nei, vi mangler folk på dette
området
54%

29%
24%

Har virksomheten investert i sikker digital
kundekommunikasjon de siste par årene?

Hvordan er investeringsplanene med hensyn til
sikker digital kundedialog de neste 1-2 årene?
71%

Score <50

70%

Score <50

Alle

66%

Alle

Score >70

Score >70

51%

44%
37%

37%
25%

29%

11%

3%
Ja, i høy grad

23%

Ja, i noen grad

2%

Nei, men vi skal i gang

12%
Nei

18%

15%
3%

6%

2%

Vet ikke

0%

19%

3%
Det er en strategisk
prioritet

Vi har allerede foretatt de
nødvendige investeringene

23%

6%
Det er ingen konkrete planer
akkurat nå

11%

8%
Ved ikke

3%

1. DIGITAL OMSTILLING
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Hvor langt vil du selv si at dere er kommet med
å implementere den digitale strategien deres?
6%

14%

Er det din oppfatning at dere har en oppdatert og fleksibel IT-infrastruktur i dag,
som gjør det enkelt å implementere nye digitale løsninger?

26%

33%

48%

18%

35%

Ja det har vi

19%

0-25%

26-50%

51-75%

76-99%

Det har vi delvis

Nei, det har vi ikke

Vet ikke

100%

Hva er de største hindringene for å oppnå suksess med den digitale kundereisen? (flere svar)
Ressurser

Budsjett

IT

Fokus fra toppledelsen

Prioritering

Regulativer

Tid

Der er ingen hindringer

53%
49%

37%

35%
29%

16%
13%
6%

2%

2. KUNDEKOMMUNIKASJON
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Kundekommunikasjonen
er ikke helt sikker og
effektiv – ennå

Hvor stor del av kommunikasjonen deres er digital i dag?

5%

7%

25%

40%

Selv om digitale medier er dominerende bruker mange fortsatt mer
tradisjonelle kommunikasjonsformer – og det kan ha konsekvenser
for blant annet kvaliteten på kundeservicen.

23%
0-25%

En stor del av kommunikasjonen med kunder og innbyggere er i dag digital. Faktisk sier
68 % at mer enn halvparten av kommunikasjonen deres foregår digitalt. Til gjengjeld er
kun en svært liten del av kommunikasjonen sikret med kryptert e-post eller en sikker
digital postkasse – og det kan potensielt føre til at data havner i feil hender eller annen
form for kompromittering av data. Mer analoge kommunikasjonsformer, som fysiske brev
og telefon, har samme svakheter – og er faktisk stadig blant de mest brukte mediene,
hvilket også kan være en del av årsaken til, at mer enn halvparten mener at de bruker
for lang tid til å besvare kundeforespørsler. En fjerdedel opplever til og med at de mister
kunder av samme årsak.

26-50%
51-75%
76-99%
100%

Hvilke kommunikasjonskanaler bruker dere med kundene? (Sett flere kryss)
e-Boks anbefaler
De fleste virksomheter opplever at de sparer tid og mye penger på å gjøre en
større del av kommunikasjonen med kundene digital – slik at de kan gi raskere
svar og bedre service til kundene. Spesielt hvis kundene også får mulighet til
å underskrive dokumenter digitalt. Man bør likevel være bevisst på at noen av
kanalene som stadig brukes i bredt omfang – som e-post – er usikre og ikke bør
brukes til sensitive opplysninger. Den nye personvernforordningen (GDPR) krever
at sensitive kundeopplysninger oppbevares og brukes sikkert for å unngå at
opplysninger havner i feil hender og blir misbrukt – og derfor bør disse kanalene
erstattes eller i hvert fall suppleres med et sikkert alternativ.

84%

46%
32%

Fysisk brev

59%

51%

Telefon

E-post

35%

29%

Chat

63%

SMS

Kryptert
e-post

Portal/
Mine sider/
Egne sider

Sosiale
medier

29%

31%

App

Sikker digital
postkasse

2. KUNDEKOMMUNIKASJON

| DIGITAL-O-METER-TESTEN | 7

Opplever kundene deres noensinne at dere bruker for lang tid på å svare?

8%

45%

Ja, og det skjer altfor ofte

30%

Av og til

Sjelden

Aldri

Nei, kundedialogen vår er digital

6%

6%

5%

Vet ikke

Det kan være en langtekkelig prosess å innhente en fysisk underskrift fra en kunde.
Hender det at kunder blir misfornøyd, vurderer på nytt om de vil være kunder eller av andre
årsaker velger å ikke underskrive avtalen fordi prosessen har tatt for lang tid?

3%

21%

Ja, og det er et stort problem

23%

Ja, det skjer

Nei, men det er fortsatt for besværlig

35%

Nei, det opplever vi ikke som et problem

17%

Nei, vi har gjort prosessen digital

3. SIKKERHET
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Kundeopplysninger og
kommunikasjon sikres
– hos enkelte

Noen former for digital dialog med kundene krever en sikker kommunikasjonskanal. For
eksempel korrespondanse om saker som inneholder personopplysninger.
Har dere en sikker måte å
kommunisere digitalt med de
eksisterende kundene deres på?

Har dere en sikker måte å
kommunisere digitalt med
potensielle kunder på?

23%
27%
37%

GDPR og kravene til datasikkerhet er på dagsorden hos stort sett
alle. Mange var allerede klare i 2017 – mens andre bl.a. stadig ennå
ikke kunne kommunisere sikkert med kundene.

55%

23%

37%

Datasikkerhet har fått mye oppmerksomhet spesielt det siste året – og gjør det fortsatt.
Sikker digital kundekommunikasjon er naturligvis viktig så sensitive personopplysninger
ikke havner i feil hender. Oppgaven blir generelt også tatt meget seriøst. De fleste har
planer og hadde regnet med å bli klare til 25. mai 2018. Både med tanke på innsamling,
lagring og bruk av kundedata. Men med tanke på hvor hvor stor bevissthet det er om
personvernforordningen og hvor viktig det er å kunne kommunisere sikkert med kundene,
er det bemerkelsesverdig hvor mange – nesten 50 % – som likevel ikke var i stand til det
ved årsskiftet 2017/2018.

e-Boks anbefaler
Datasikkerhet er alltid viktig. Men etter 25. mai 2018, da den nye
personvernforordningen trådde i kraft, er det helt avgjørende å kunne
kommunisere sikkert med kundene. Hvis det ikke allerede er mulig for
virksomheten i dag, er det svært viktig at det blir gjort noe reelt med dette,
og at den nye forordningen overholdes. Sanksjonene er harde, og det er
viktig at virksomhetene utdanner medarbeiderne slik at det ikke oppstår feil
pga. dem. Men det er ikke nok. Systemene skal kunne lagre og behandle
personopplysninger sikkert – i tillegg til at korrespondanse om saker som
inneholder personopplysninger, skal foregå i en sikker kommunikasjonskanal.

	
Nei, og det må vi gjøre
noe med
	
Nei, men det er ikke noe
problem
	
Ja, det har vi kontroll på.

EUs nye personvernforordning, som gjelder alle som behandler personopplysninger,
trer i kraft i 2018. Er du kjent med tiltak som sikrer at dere kan samle inn, lagre,
behandle og bruke personopplysninger under beskyttede forhold?
Vi er i gang, og vil
bli klare
56%

Er ikke begynt ennå,
men det er under
planlegging

Er usikker på hva det
vil bety for oss

17%

18%

Mener ikke at det har
betydning for oss
8%

3. SIKKERHET
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Har medarbeiderne som arbeider med
kunder, data, systemer og markedsføring
fått den nødvendige opplæringen om
personvernforordningen?

Nettkriminalitet er et stadig økende
problem. Hvor oppmerksomme er dere
på dette området?

6%

6%
23%
18%

21%

42%

51%

33%

J
 a, alle relevante
medarbeidere har fått
opplæring

 a, vi har beredskap på dette
J
området, en solid sikkerhetskultur
og følger utviklingen tett.

N
 ei, men det blir de innen
2018

 i er oppmerksomme på
V
problemet og er i gang med
ytterligere beskyttelsestiltak.

Nei
Vet ikke

 i er oppmerksomme, men har
V
ikke planer om å endre den
nåværende beredskapen og
IT-oppsettet vårt
Vet ikke

4. PROSESSER
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Stadig mange
manuelle prosesser
– og det koster
Arbeidsbyrden på grunn av manuelle prosesser er merkbar. Ikke
minst for kundene, som kan oppleve at prosessen er besværlig. I
hvert fall hos virksomhetene som har en mer avslappet tilnærming
til digital transformasjon.

Er kundekommunikasjonen deres overveiende manuell eller automatisert?

8%

22%

Overveiende manuell

23%

Mer manuell enn automatisert

36%

Begge deler

11%

Mer automatisert enn manuell

Overveiende automatisert

Hvor lettvint og raskt er det å bli kunde hos dere?

Det er svært få virksomheter som har digitalisert hele kundedialogen. Det er likevel ingen
tvil om at flere og flere prosesser blir digitale, og noen virksomheter høster fordelene av
det. Virksomheter som er kommet langt med og investerer i sikker digital kommunikasjon,
gjør det enkelt for kundene å bli opprettet – og opplever i langt høyere grad at arbeidsbyrdene med fakturering og oppfølging av ubetalte regninger er markant mindre.

 et er en kombinasjon av digitale og manuelle
D
prosesser som fungerer godt
Svært lettvint og raskt. Hele prosessen er digital
Det er for besværlig og tidkrevende
61%

57%

53%
47%

e-Boks anbefaler
Manuelle prosesser i forbindelse med kundekommunikasjon kan fort bli
tidkrevende og dyrt. Det er derfor en fordel å automatisere prosessene ved hjelp
av digitale løsninger – og det kan blant annet gjøre det raskt, enkelt og sikkert
å underskrive dokumenter. Det er potensielt mye penger å spare, og det gir
samtidig kunden en bedre opplevelse. I tillegg kan man ved hjelp av automatisert
dialog naturligvis implementere en mye mer effektiv onboarding-prosess for nye
kunder.

32%
28%

11%

Alle

10%

0%
Score <50

Score >70

4. PROSESSER
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Opplever dere at det er en stor arbeidsbyrde knyttet til å fakturere og
følge opp ubetalte regninger?

1%

7%
15%

15%

17%

13%

25%

Ja, det er en utfordring akkurat nå

1%

	Ja, av og til

4%

4%

15%

28%
<50

Alle
5%

23%

Sjelden
	Nei, både faktura og eventuell
purring sendes ut automatisk og
digitalt

>70

	Nei, de fleste kundene er påmeldt
betalingsservice

24%

Nei, det er ikke et problem

39%
20%

42%

23%

Digitale prosesser gjør det mulig å samle inn data som
kan analyseres med tanke på å forbedre kundereisen,
kommunikasjon, produkter, tilbud osv.

38%

	Ja, vi har Business
Intelligence-verktøy
	Ja, vi har enkelte rapporter
som forteller oss det
nødvendige

Har virksomheten analyseverktøy som gir nødvendig innsikt?

Nei

39%
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Nordens digitaliseringspartner

Siden 2001 har e-Boks bygget opp omfattende
kunnskap om brukeratferd og digitale tendenser,
og det bruker vi til å hjelpe kundene våre med å
forenkle og forbedre forretningsdriften sin.
Vi er Nordens ledende digitaliseringspartner.
e-Boks tilbyr virksomheter, institusjoner og
personer en effektiv, sikker og brukervennlig
plattform som tilrettelegger tjenester og
integrasjoner og gir mulighet for digital
distribusjon, samhandling og lagring av viktig
digital informasjon.

Se mer på e-boks.com,
eller kontakt oss på

Og vi vet at det virker. Hvert år sender over
30 000 private og offentlige virksomheter i hele
Norden mer end 440 millioner dokumenter ved
hjelp av e-Boks – enten integrert i deres eget
system eller via e-Boks sin egen brukervennlige
plattform. I alt har e-Boks over 14 millioner
brukere på verdensplan og eies av Nets og
PostNord.

Norge
Geir Aasen,
Country Manager,
på tlf. +47 2289 8500
eller e-post salg@e-boks.no

Vi tilbyr kundene våre flere løsninger, blant annet:
•

Sikker distribusjon

•

Sikker digital dialog

•

Digitale underskrifter

•

Portalløsning

•

e-Boks Betaling

•

Business Intelligence

Sverige
Mattias Svanberg Johansson,
Country Manager,
på tlf. +46 8 120 66 192
eller e-post forsaljning@e-boks.se

Danmark
Philip Hornung,
Channel & Alliance Manager,
på tlf. +45 7021 2400
eller e-post salg@e-boks.dk

