Bo Lindberg Chef Affärsområde Bredband Öresundskraft

…eller vad händer när anslutningsintäkterna sinar?
Bo Lindberg
Koncernledning & Chef Affärsområde Bredband
Öresundskraft

+70%
ökning av intäkterna i stadsnätets portar
under de senaste 12 månaderna
- för oss och våra tjänsteleverantörer
Hur kan vi göra det bättre?

Öresundskraft
En Energi- & Kommunikationskoncern
El, fjärrvärme, fjärrrkyla, gas, elbilsladdning samt bredband
Startade 1859. Har idag ca 400 anställda och omsätter ~3 Mdr.
Helägda av Helsingborg Stad.

Affärsområde Bredband
•

100 % fiber

•

Stadsnät med >27.000 portar, +4.000 per år
Kommunikationsoperatör utan egna tjänster

•
•
•
•
•
•
•

Operatörshotell
Förbindelser
Drift med egen NOC
Sydlänk
Årets driftavdelning 2013
Nominerade till Årets stadsnät 2014

Vårt mål är att vara Sveriges mest värdeskapande
och nyskapande stadsnätsverksamhet

Så, vi ville veta…
*

Hur går det? Varför?

*

Var tjänar vi pengarna?

*

Var finns de största
potentialerna till nya affärer?
Var finns kunderna och behoven?

*

Hur går kampanjer som vi
och våra tjänsteleverantör gör?

*

Hur går det för våra tjänsteleverantörer och hur kan vi bli bäst av stadsnäten
på att stötta och utveckla deras affär?

*

Hur ska vi…
» kalkylera våra affärer?
» utveckla våra sälj- och marknadsbudskap?
» göra för att Öka ticket?

Vi har utvecklat ”TickView”
Ett kraftfullt verktyg för att enkelt och snabbt
se, förstå och utveckla
affären i stadsnätsportarna.
Så att vi kan Öka ticket, helt enkelt…

TickView - 2 huvudvyer

1

2

Analysera detaljerna för
det urval som gjorts

Snabb överblick av de
viktigaste parametrarna för
hela stadsnätet och för
önskat urval och period

Direkt överblick av ticket
Två rader summerad överblick
hela stadsnätet + för urvalet
…antal portar
…aktiva portar/aktiveringsgrad
…snittintäkt/port
…antal aktiva tjänster

Vad har hänt senaste veckan,
månaden, 12 månaderna etc?
…nya portar
…aktiveringsgrad
…snittintäkt/port
…antal aktiva tjänster

”Internettempen”
Hur har respektive
internetprodukt utvecklats under
samma period?

”Tjänsteleverantörstempen”
Vilka tjänsteleverantörer har
utvecklats bäst respektive sämst
under samma period?

Diekt överblick av ticket
Urval
Se allt eller exakt det vi vill…
Geografi – stad, postnummer, stadsdel,
utbyggnadsområde, gata, fastighet
Erbjudande – tjänstetyp ex Internet, tjänster ex
100/10, tjänsteleverantör
Kund – kundtyp ex villor, fastighetsägare, Brf,
Samfällighet, privat, företag
Fritt kombinera, gruppera och välja period.
Kan spara urval som bokmärke för framtiden
Kan exportera resultatet till Excel

Analysera detaljerna för fritt urval
ex utbyggnadsområde, ort, gata…
Aktiveringsgrad per gata
eller adress

Total månadsintäkt, antal
kunder samt snittintäkt
för området

Månadsintäkt, antal
kunder & genomsnittlig
relationsintäkt
Per postnummer, gata, adress

Månadsintäkt, antal
kunder & genomsnittlig
relationsintäkt
Per tjänstetyp, tjänst, tjänst &
tjänsteleverantör

…

Analysera detaljerna för fritt urval
ex utbyggnadsområde, ort, gata…
Anslutningsgrad

Vilka adresser är
inkopplade men passiva?

Beställningar, uppsägningar,
nettoförändring av tjänster
& nyaktiveringar av portar
Per år, månad, vecka, dag
Enkelt zooma önskad period

Områden med flest
potentiella kunder att
ansluta
Marknadsandel per
tjänsteleverantör och
förändring för vald
period

Exempel på analyser
*

Hur kalkylera affären för olika typer av bostadsrättföreningar?
Vad skiljer exempelvis olika ålder på de boende.

*

Utfall av kampanjer från tjänsteleverantörer.

*

Vilken är den största affärspotentialen för enskilda områden
- anslutning, aktivering, tyngre internettjänster etc.

*

Hur lyckas vi i olika utbyggnadsområden med olika entreprenörer,
marknadsbearbetning etc.

*

Hur sker aktiveringen över tid i ett utbyggnadsområde?
Finns det olika profiler? Vad driver aktivering?

*

Marknadsstatistik per tjänsteleverantör.

*

På vilka adresser finns portar som inte är aktiverade?

*

Uppföljning av intäkterna relativt investeringskalkyler för utbyggnadsområden.

*

etc

Exempel på analyser
*

Hur kalkylera affären för olika typer av bostadsrättföreningar?
Vad skiljer exempelvis olika ålder på de boende.

*

Utfall av kampanjer från tjänsteleverantörer.
”Arbete med

*

Reklambyrån”
Kampanjplanering för att öka aktivering
Vilken är den största affärspotentialen för enskilda områden
- anslutning, aktivering, tyngre internettjänster etc.

*

Är det några skillnader mellan hyresrätter och
bostadsrätter?
Vilka?
Hur lyckas vi i olika utbyggnadsområden
med
olika entreprenörer,
marknadsbearbetning etc.

Aktivering, typ av tjänster, ledande tjänsteleverantörer etc

Är det några skillnader mellan fastigheter i olika

*

Hur sker aktiveringen över tid i ett utbyggnadsområde?
stadsdelar? Vilka?
Finns det olika profiler? Vad driver aktivering?

*

Marknadsstatistik per tjänsteleverantör.

*

På vilka adresser finns portar som inte är aktiverade?

*

Uppföljning av intäkterna relativt investeringskalkyler för utbyggnadsområden.

*

etc

I vilka områden och gator finns flest ej aktiva portar?
Vilka enskilda lägenheter har inte aktiverat sin port?

Få och enkla gränssnitt
Provisioneringssystem

Prislista
Områdeslista

Vår nytta, så här långt…
*

”Det var inte som vi trodde…” Stenkoll på läget - hela tiden och bara ett eller två klick bort

*

Datakvalitet kraftigt förbättrad - enkelt att hitta och åtgärda brister i provisioneringssystemet.

*

Koll på Kulorna & enkelt kunna ta faktabaserade beslut
»
»
»
»
»

*

Skapa värde för både oss själva och andra
»
»
»

*

Bättre dialog med tjänsteleverantörer
Bättre dialoger med fastighetsägare som ex BRF:er
Enkel intern kommunikation och delaktighet i stadsnätsaffären

Öka ticket – förbättra affären
»
»
»
»

*

Underlag för offertkalkyler
Underlag för investeringskalkyler utbyggnadsområden
Underlag för budget
Löpande uppföljning av affären
Simulering och trouble shooting – enkelt, snabbt

Förstå kunder och marknad
Styra marknadsbearbetningen på effektivt sätt
Uppföljning och utvärdering av kampanjer
Enkel benchmarking

…nya oplanerade användningssätt hela tiden

Så här tänker vi…
*

Om fler stadsnät har egna TickView skulle vi tillsammans hitta ännu fler
nya möjligheter och inspiration till utveckling av verktyget

*

Ju fler Stadsnät som lyckas bättre i sin stadsnätsaffär, desto bättre för
stadsnäten och våra tjänsteleverantörer

*

Enklare benchmarking som utvecklar verksamheterna

Därför låter vi TickView-mallen bli tillgänglig för andra stadsnät
att använda, anpassa och själv utveckla för sitt stadsnät.
Det görs i samarbete med Enfo Pointer

Vill ni veta mer?
Fredrik Nerman
Fredrik.nerman@enfo.se

