
”Det handler om vores 
 behov for at give kunderne 
flere valgmuligheder.”

CANAL DIGITAL:
Marked: Norden
Virksomhed: Canal Digital er en af 
Nordens ledende tv-distributører 
med satellit-tv og playtjenester. 
 Telenor er eneejer af Canal Digital. 
De største kundegrupper er familier 
og seniorer inden for tv-segmentet.

POSTNORD LØSNINGER:
PostNord Strålfors har udarbejdet 
en løsning til Dynamic Communica-
tion, hvor kunderne vælger, i hvilke 
kanaler de ønsker at modtage og 
betale deres fakturaer. Samtidig 
tilføjes relevante tips og tilbud fra 
Canal Digital. PostNord Strålfors står 
for aktivering og udsendelse.

Case Canal Digital: Vi vil gøre det nemt for vores kunder
Tilpasser du dine udsendelser efter den kanal, kunden ønsker at kommunikere i?
Med Dynamic Communication kan indholdet skræddersys. Tv-distributøren Canal Digital 
 samarbejder med PostNord Strålfors for at nå ud til sine kunder på en effektiv måde.

PostNord Strålfors’ rolle Via et pilotprojekt har PostNord Strålfors leveret en platform til 
Dynamic Communication og responsive fakturaer. I den tilbagevendende leverance aktiverer 
PostNord Strålfors budskaberne og sender dem ud.

Udfordring:
è Flere muligheder for at betale fakturaen.

è  Være relevant og svare med det rette 
budskab i den kanal, som kunden vil 
kommunikere i.

è  Kommunikere på en tydeligt måde i 
 eksisterende administrative kanaler.

For et stykke tid siden indledte tv-distributøren 
Canal Digital og PostNord Strålfors et pilotprojekt 
kring Dynamic Communication og responsive 
fakturaer. Mulighederne for at nå sine kunder 
med fakturaer, information og tilbud skulle gøres 
bredere og kundetilpasses. 

– Det handler om vores behov for at give kun-
derne flere valgmuligheder, siger Fredrik Welin, 
som arbejder med kundekommunikation hos 
Canal Digital i Stockholm.

En af udfordringerne er at kommunikere på en 
klar og tydelig måde i de administrative kanaler 
for at undgå unødvendige spørgsmål. Hver gang, 
en kunde tager kontakt til kundeservice, koster 
det penge.

– Vi skal tænke digitalt først og informere så 
godt som muligt, fordi vi udsender hundred-
tusindvis af fakturaer hver måned. Samtidig vil 
vi ikke slippe den personlige kontakt med vores 
kunder. Vi lærer meget, da de kontakter os  
i forskellige kanaler.

Løsning:
è  Al administrativ kommunikation er nu 

responsiv. Kunderne kan vælge, i hvilken 
kanal de vil have deres fakturaer.

è  Dynamic Communication gør det muligt 
at forlade tunge formater som PDF.

è  Platform for Omnichannel. 

Pilotprojektet, som nu er permanent, har gjort en 
stor forskel. Alle fakturaer og andre administra-
tive budskaber sendes i den kanal, som kunden 
selv vælger. Det kan være til en digital postboks, 
direkte til mobilen eller tabletten eller som et 
print i den fysiske brevkasse. Endnu et eksempel 
er fakturaadvisering via sms. Kunden får faktura-
en via sin mobil og betaler derefter via den kanal, 
som han eller hun foretrækker.

– Dynamic Communication betyder, at vi 
forlader klumpede formater som PDF og åbner 
for, at vores kunder kan finde information fra os 
i den kanal og på den platform, de foretrækker. 
Det bliver både nemmere og enklere for os 
at kommunikere. Vi kan tilføje information lige 
fra at markedsføre lejefilm eller informere om 
ændringer i aftaler. Disse dokumenter er virkelig 
gode budskabsbærere, fordi mange læser dem, 
forklarer Fredrik Welin.

Resultat:
è  Relevante tips og tilbud føjes til faktura-

erne.

è  Canal Digital selekterer og kobler bud-
skaber. PostNord Strålfors aktiverer og 
udsender.

è  Løsningen åbner for flere nye muligheder 
til at nå kunderne. 

Al administrativ kommunikation er nu responsiv. 
Kunderne kan se i telefonen og nemt og hurtigt 
få fakturaen som en lille webside. Canal Digital 
kan tilføje budskaber, tips og tilbud og andet, 
som er relevant for kunden. Når der kommer en 
ny kanal, tilføjes information til de kunder, som 
har den pakke, hvor kanalen kommer med. 

– Vi foretager selekteringen og kobler bud-
skaber til målgrupper. Vi forbereder varianter 
af tekster og kobler de forskellige budskaber 
med kreativt materiale og billeder, og derefter 
tager PostNord Strålfors over med aktivering og 
udsendelse.

– Som kunde skal du kunne tale med kunde-
service, gå ind på vores hjemmeside eller ”Mine 
sider” og få dine fakturaer hvordan, hvor og 
hvornår, du ønsker det. Og en vigtig brik finder vi 
i Dynamic Communication og samarbejdet med 
PostNord Strålfors. Løsningen åbner også for 
andre muligheder til at nå frem til vores kunder, 
siger Fredrik Welin.


