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Självlärande BI för fler och smartare beslut baserat på Microsoft SQL Server

Vill du veta mer om vad vi gör för Boxer, ta kontakt med oss eller gå in på www.randomforest.se
info@randomforest.se – 072-222 15 60 

Vi tar fram intelligent beslutstöd
Business Intelligence – Prediktiv Analys – Churn Scoring – Data Mining – Data Warehouse

– Vi har en tydligt uttalad strategi  
att sätta kundfokus i första rum, 
berättar Martin Pamrin, försälj-
ningschef hos TV-leverantören 
Boxer.

– Det innebär att vi hela  
 tiden uppmuntrar våra 
kunder  att 
 berätta för 

oss om önskningar och behov. På så 
sätt kan vi matcha dessa med erbju-
danden  – ibland kan vi till och med 
överraska kunder med lösningar de 
inte visste att de efterfrågade.

Intelligent system 
– intelligenta erbjudanden

Sedan införandet av BI-sys-
temet, som bygger 
på Microsoft SQL 
Server Enterprise 

2012, har det under-
lättat Boxers arbete 

med att spetsa till sina 
erbjudanden och öka lo-

jaliteten. Systemet sam-
manlänkar data från olika 

affärssystem och kan visa 
sannolikheten för churn hos 

olika kunder. Analysen hjälper 
Boxer att erbjuda kundanpassade 

och relevanta erbjudanden med 
ökad lojalitet som följd.

– Vi kan dra slutsatser utifrån 
en kundgrupps attribut och val av 
lösningar- kanske skulle det kunna 
passa andra, liknande kunder?  

Vi kan bli betydligt mer riktade 
i vårt arbete vilket gör att vi blir 
mer specifika och effektiva  i för-
säljningen. Martin drar paralleller  
med Boxers så kallade Berätta-
kampanj där kunder får chans att 
berätta om hur de vill ha sitt TV-tit-
tande. Syftet är att fråga kunderna  
hur de vill ha sin TV-upplevelse 
och därmed säkerställa Boxers 
 relevans även i framtiden. Han 
menar att BI-systemet bidrar med 
liknande möjligheter för Boxer  
– att genom information inte  bara 
vara kundfokuserade utan också 
kunna stå på tittarnas sida. 

Örat mot rälsen
Martin betonar ”örat mot rälsen” 
som avgörande för framtidens 
TV-leverantörer. Marknaden är 
starkt konkurrensutsatt, rent av 
mättad,  och den stora utmaningen  
ligger inte bara i att attrahera så 
många kunder som möjligt, utan 
att  sedan också behålla dem. TV-
tittandet, berättar han, är relativt 
stabilt över tid. Det som ändrar sig 

är teknik och sättet vi ser på TV. Det 
klassiska TV-tittandet kommer 
 alltid vara intressant, inte minst 
vid stora evenemang, men kom-
pletteras med möjligheter som ny 
teknik ger.

För att klara dessa förändringar, 
och öka lojaliteten hos kunderna,  
gäller det att vara uppmärksam  på 
skiftningar. Genom BI-systemet  
kan de få fram analyser och 
prognoser  som gör att de kan agera  
proaktivt istället för reaktivt och 
göra förändringarna till möjlig-
heter. Systemet i sig är till viss 
del adaptivt och förfinar sig själv. 
 Beslutsunderlagen kan alltså bli 
bättre med tid och användande.  

Fler användningssätt
Martin Pamrin berättar att de 
även påbörjat ett pilotprojekt där 
 systemet vidareutvecklas från att 
i grunden vara beslutsunderlag  
vid paketering och kampanjer till 
att även användas som support 
vid skarpt säljarbete. Med hjälp 
av ett enkelt användargränssnitt  

kan  säljaren ställa frågor och 
utifrån  dessa hitta bra lösningar 
till kunden.    

– Projektet är i sin linda just nu, 
men vi tror starkt på det. Vi måste  
ständigt vara fokuserade på att 
försöka förstå kundernas behov, 
det ligger mer hos oss som jobbar  
än själva systemet. Men med hjälp 
av BI-lösningen kan vi samla  
ihop all kunskap och ge tillbaka 
detta  till kunden i form av bättre 
erbjudanden.  Förhoppningen för 
Boxer är såklart att kunderna inte  
skall finna anledning att lämna 
oss, säger Martin Pamrin.
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NÄR TV-TITTANDET FÖRÄNDRAS måste även TV-leverantörerna göra det. 
Ett avslutat kundabonnemang kallas churn och är något som en av Nordens 
ledande aktörer Boxer TV-Access AB helst vill undvika. Med hjälp av Microsoft 
beslutsstöd har de kommit en bra bit på väg.  FOTO: THINKSTOCK


