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Vi fokuserer på mennesker
Hos Moranti Services er vores samarbejdspartnere og medarbejdere i centrum.
Gennem innovation og nytænkning søger vi kontinuert at forbedre vores
produktivitet og, i forvejen, høje kvalitet.
Vi tror på, at en åben dialog med vores kunder og medindflydelse blandt vores
medarbejdere, ikke alene skaber de bedste resultater, skærper motivationen, men
også styrker både kunde- og medarbejdertilfredsheden.
Vi ved, at virksomheder drives af mennesker - for mennesker. Dette afspejles i vores
værdier og efterleves i alt, hvad vi gør.
Vi tilstræber at være en ansvarlig og etisk korrekt virksomhed inden for fx miljø, arbejdsmiljø og sociale
forhold.
Vi er stolte over, at være en virksomhed, der overholder gældende love og regler. Dette er ikke noget vi
siger - det er noget vi gør.
Som dokumentation gennemfører vi kvartalsvise, interne audits, der suppleres med både varslede og ikke
varslede eksterne audits fra enten vores kunder, konsulenthuse eller repræsentanter fra EU.
Tak for at være en aktiv del af udviklingen i vores virksomhed.

Venlig hilsen,
Moranti Services A/S
Birgitte Dam Kræmmergaard
CEO
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Generelt om CRS rapporten
Denne CSR rapport er udarbejdet for Moranti Services A/S (Moranti) i henhold til den danske
årsregnskabslov §99a vedrørende rapportering om samfundsansvar samt Global Compacts 10 principper.
Rapporten henviser til andre dokumenter, som vil være at finde på virksomhedens intranet samt interne
systemer.

Denne rapport omfatter:
Virksomhed
Moranti Services A/S
Bådehavnsgade 2A
DK 2450 København SV
Telefon nr. : 72 27 40 00
info@moranti.com
www.moranti.com

Forretningsområder
Kundeservice (in- and outbound), Back Office, døgnvagt og -support, On-Site service
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Hvem er vi
VISION
Vi vil være din foretrukne forretningspartner
MISSION
Vi forener tradition og innovation
Værdigrundlag
INNOVATION
Gennem fornyelse og udvikling sikrer vi den bedste service, både nu og i fremtiden

KVALITET
Indsigt, faglig kompetence og motivation skaber performance
PARTNERSKAB
Sparring og dialog understøtter vores fælles forretningsgrundlag, og skaber vækst og udvikling
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Vores ansvar
Hos Moranti vil vi gerne anerkendes for at være en god arbejdsplads.
Og mest af alt ønsker vi, at Moranti bliver et synonym for integritet,
social ansvarlighed og engagement i de samfund, hvor vi er
repræsenteret. Vi ønsker en virksomhed med en tydelig kultur, med
anerkendte værdier. For os, er disse nøglekomponenterne for at være
en ledende servicefirma.
EU Persondata Forordning (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018.
Som serviceudbyder håndterer Moranti en betydelig mængde persondata, der
kræver dokumenterede processer og systemer. For at sikre, at vi, til enhver tid,
overholder GDPR, udfører vi 4-6 interne audits p.a. Derudover auditeres vi
eksternt, både varslede og ikke varslede audits, af vores kunder, EU-repræsentant, eksterne konsulenter
mv. ca. 6-8 gang årligt.

Vores medarbejdere
Som serviceleverandør er vores medarbejdere vores vigtigste ressource. Det er afgørende, at sikre
kompetencer i organisationen, ikke kun evnen til at fastholde medarbejdere, men også evnen til at
tiltrække nye. Med udgangspunkt i vores forretningsområde, skal vi endvidere sikre, at vores IT-platform
forbliver "bedst i klassen".

Arbejdsmiljø organisation
Vi har en velfungerende arbejdsmiljøorganisation med repræsentanter fra både medarbejdere og ledelse.
Fokusområderne er jobtilfredshed, ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader. Vi vil anerkendes for at
have et af de bedste arbejdsmiljøer inden for servicesektoren. Vi tror samarbejde, tillid og respekt skaber
en virksomhedskultur med plads til alle. Ved planlægning arbejdstid og -opgaver tages der bl.a. hensyn til
fysiske og/eller psykiske handicap.
Vi afholder kvartalsmøder for at følge op på vores fokusområder.

Nyhedsbreve fra arbejdsmiljøgruppen
Gruppen udarbejder månedlige nyhedsbreve. Nyhedsbrevende indeholder information om nye initiativer
inden for sundhed og sikkerhed, samt følger op på initiativer inden for specifikke områder i organisationen.

APV – Arbejdspladsvurdering
Hvert andet år forbereder og udfører gruppen en skriftlig APV for alle
medarbejdere. Svarene analyseres og der udarbejdes en handlingsplan,
hvor både repræsentanter fra både ledere og medarbejdere er
involveret i at udvælger de fokusområder, der er af væsentlig betydning
i APV. Alle kommentarer fra undersøgelsen besvares.
Baseret på APV og den daglige dialog med medarbejderne måler og
rangerer vi vores arbejdsmiljøstatus. APV-resultatet og handlingsplanen
uploades til intranettet, der er tilgængeligt for alle i virksomheden.
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Seniorpolitik
For at bevare vigtig viden og færdigheder i virksomheden har vi en defineret seniorpolitik for vores ældre
medarbejdere.
Vi tilbyder:
Fra 60 år
a. 1 ekstra firmabetalte fridag om året
Fra 62 år
a. 2 ekstra firmabetalte fridage om året

“Grøn Smiley”
Arbejdstilsynet besøgte sidst Moranti i sommeren 2017.
Virksomheden har en Grøn Smiley. Denne tildeles når Arbejdstilsynet konstaterer:
- At virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne
- At virksomheden ikke har et udestående med Arbejdstilsynet

Sygefravær
Medarbejdertilfredshed afspejles ofte i fravær og er derfor et naturligt fokusområde for virksomheden. I
2017 var sygefraværsprocenten 5,7%, hvilket er et fald på næsten 1% i forhold til 2016.
Som ansvarlig virksomhed med fokus på medarbejderne, skaber vi et uformelt miljø, hvor dialog mellem
ledere og medarbejdere er normalt. Det er gennem samtale at årsagerne til sygefraværet afsløres.
Virksomheden opererer med forskellige typer af sygefraværssamtale:
1. En uformel “Velkommen tilbage” samtale, der holdes når medarbejderen er tilbage efter sygdom
2. Et uformelt “telefonopkald” når medarbejderen har været syg i mere end 3 dage
3. “Udarbejdelse af mulighedserklæring”. Denne samtale afholdes hvis medarbejderen er
langtidssygemeldt. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter 1. sygedag og skal afdække, hvordan vi
som virksomhed, i samarbejde med medarbejder, læge og kommune, kan tilpasse arbejdsopgaverne, og derved sikre at medarbejderen kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

Arbejdsrelaterede skader
Vi har ikke haft hverken ulykker eller personskader i virksomheden. Skulle der imidlertid opstå en ulykke
eller skade, indberettes disse til Arbejdsskadestyrelsen (Arbejdsskadestyrelsen).

Træning - Uddannelse
Alle vores medarbejdere trænes i compliance.
samt den specifikke opgave(r) de er ansat til. For
at skabe værdi i dialogen med kunden, kræves
der en forståelse for og identifikation af kundens
behov. En del af træningen indeholder derfor
områder som skriftlig kommunikation, call flow
og konflikthåndtering mv. Endvidere er
forståelsen mellem drift og interne / eksterne
processer.
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Motivation er afgørende for udviklingen af både den enkelte og virksomheden. Vi uddanner den enkelte
medarbejder både internt og eksternt og skaber basis for både faglig og personlig udvikling.

Rekruttering
Vores ansættelsespolitik er, at benytte forskellige kanaler i rekrutteringsprocessen. Vi samarbejder således
både med rekrutteringsbureauer, sociale medier og on-line bureauer. Moranti har definerede profiler
inden for hver enkelt arbejdsområde.
Ansættes medarbejderen gennem bureau, afholder både bureau og Moranti interview med kandidaten.
Ansættes medarbejderen direkte af Moranti, deltager der altid 2 ledere i interviewet med kandidaten.

Socialt ansvar
Vi føler, at vi som virksomhed har et socialt ansvar, hvor vi bl.a.:
Samarbejder med kommunerne i deres indsats for at hjælpe folk tilbage til arbejdsmarkedet. Vi
tilbyder forløb (jobafprøvning), hvor folk får mulighed for at teste i deres arbejdsevne efter fx.
ulykker, langtidssygdom mv.
I samarbejde med den amerikanske ambassade arrangerer AmCham, firmaer og frivillige
virksomhedsbesøg for somaliske teenagere. Besøgene skal vise dem, hvorfor det er vigtigt at få en
uddannelse og samtidig for en indsigt i, hvilke muligheder virksomheder, som vores, kan tilbyde
dem.
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Forretningsområder
Moranti Services er en af Danmarks ældste service-, call- og kontaktcentre. Vi tilbyder standardiserede og
skræddersyede løsninger inden for kundeservice / help desk, døgnvagt og –support samt back office
opgaver. Vi servicerer kunder globalt på 6 forskellige sprog. Vores hovedkontor er placeret i København,
hvor vores dedikerede medarbejdere dagligt stræber efter at yde den gode oplevelse.

Kundeservice
Kundeservice er et område, der dækker over en bred vifte af
forskellige opgaver, hvor hver enkelt område/opgave, kræver
særskilte kompetencer og personprofiler.

Reception og omstilling
For at undgå unødvendig ventetid og tabte kald, vælger flere virksomheder at få en receptions- eller
omstillingsløsning. Vi tilbyder; omstilling / viderestilling af kald, beskedmodtagelse og -håndtering i form af
e-mails eller telefonbesked samt kalenderintegration.
Løsningen kan enten være en fuld løsning eller som overløb (dvs. kald omdirigeres til Moranti Services, ved
travlhed, ferieperioder mv.).
Alle opkald håndteres af uddannede medarbejdere, der har erfaring med lignende opgaver. Dette giver
vores forretningspartnere mulighed for et øget serviceniveau (svarfrekvens, forlænget åbningstid,
fleksibilitet mv.).
Opkaldene kan både håndteres i Moranti 'systemer eller direkte i eksterne systemer.

Kundeservice / helpdesk
Kundeservice / helpdesk er en udbygning af receptions- og omstillingsfunktionen og omfatter bl.a.:
Besvarelser på forespørgsler
Vejledning
Support
Sagsregistrering
Rapportering
Kundeservice / helpdesk kan benyttes som en fuld løsning (dvs. hvor Moranti Services tager alle indkomne
kald), uden for normal åbningstider eller som overløb inden for åbningstid.
Datahåndtering / Telemarketing
Telemarketing er en proaktiv tilgang til jeres eksisterende såvel som kommende kunder.
Kundeoplevelsen og den gode dialog er vigtig ved fx:
Tilfredshedsanalyser
Service kald
Salg
Mødebooking
Kundefastholdelse
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Restanceinddrivelse
Moranti Services har gennem årene opbygget stor erfaring i håndteringen af services inden for dette
forretningsområde.
Restanceinddrivelse
Kreditkortindbetalinger
BS-registrering
Forhandling af afdragsordninger
Disse områder påvirker en virksomheds cash flow, men er ofte ikke primære opgaver i en virksomhed og
bør netop derfor outsourcing overvejes.
On-site services
I dag er kundeservice et strategisk forretningsområde for de fleste virksomheder. Da kundeservice ikke er
en del af deres kerneområde, efterspørger virksomhederne kompetente og trænede medarbejdere fra
Moranti til fysisk at sidde i virksomhederne blandt egne medarbejdere.
Andre virksomheder ser Morantis on-site medarbejdere som et supplement til egne medarbejdere,
tilføjelse af andre kompetencer – såsom sprog, erfaring, profil mv.
Dette er ikke kun en fleksibel løsning – men også omkostningseffektivt.

Back Office
Back Office består af en række forskellige administrative
opgaver, der med fordel kan outsources. Derigennem skabes
der mulighed for økonomisk optimering, uden at gå på
kompromis med kvaliteten.
On-line administration og sociale medier
Dette serviceområde dækker en række opgaver inden for;
Ordrehåndtering
Track & Trace
Salgssupport
SMS besvarelse/forespørgsler
E-mail håndtering og webshops
Ligeledes har vi stor erfaring med håndtering af sociale medier, fx Facebook, LinkedIn, herunder ”posts”,
”chat” og besvarelser samt overvågning af TrustPilot mv.
Transaktionsovervågning, kortspærring
24/7 overvågning af transaktioner på kreditkort, telefonisk opfølgning ved mistanke om misbrug/fraud,
kortspærring mv. reducerer responstiden og giver øget kundetilfredshed.
Vi håndterer ligeledes mobilspærring ved bortkomst og / eller tyveri døgnet rundt
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Døgnvagt og -support
Moranti Services’ veletablerede og kvalificerede
vagt- og supportteams løser en række opgaver på
tværs af alle tidszoner, 24/7- året rundt.
Medarbejderne vælges bl.a. ud fra deres
empatiske evner, erfaring og kompetencer inden
for beredskab, support samt tekniske indsigt.

Alarmovervågning og teknisk support
Oppetid, tilgængelighed og sikkerhed er essentielt for de fleste virksomheder. Moranti har mere end 20 års
erfaring med 1st og 2nd line support for en række virksomheder. Opgaverne består af overvågning,
fejlsøgning, fejludbedring samt håndtering og eskalering af nedbrud på systemer, alarmer og hardware.
Meldingerne modtages enten pr. telefon, e-mail eller SMS.
Vagt
Vi tilbyder 24/7 online vagtservice, der håndterer;
Serverovervågning
Akutopkald ved fx motorstop, storm-, vand- eller brandskader, kreditkortspærring/aktivering, tyveri
eller allergiske reaktioner forårsaget af medicin m.m.
Veldefinerede beredskabsprocedurer sikrer korrekt, hurtig og effektiv håndtering af komplekse situationer.
Dette inkluderer ligeledes en eskalationsplan med hver enkelt virksomhed vi samarbejder med.
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Leverandørpolitik
Finanskrisen ændrede mange virksomheders tilgang til markedet. Moranti mener, ud over at sikre en sund
vækst, at udvise ansvarlighed. Dette gælder også i udvælgelse af leverandører ved køb af varer og
tjenesteydelser i Moranti.
Ved at arbejde med ansvarlig leverandørstyring sikrer vi vores fokus på det sociale og miljømæssige ansvar.
Væksten skal ske med respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse mv.
Vi kæmper aktivt mod korruption og ”unfair” handelspraksis. Vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere efterlever retningslinjerne for social og miljømæssigt ansvar som bl.a. er defineret af FN og
i overensstemmelse med international anerkendte principper og rettigheder. Retningslinjerne fremgår af
vores ”Code of Business Conduct”.
Vores indkøbspolitik er defineret således at vi sikrer en ensartethed af de krav vi stiller til nuværende og
potentielle leverandører. Det gør det muligt for os at opretholde vores standarder og principper over for
både kunder og samfundet. Ved valg af leverandører lægger vi særligt vægt på leverandørernes evne til at
sikre en effektiv kvalitetsstyring samt deres miljø- og sikkerhedsprofil, som mindst skal svare til
principperne i Global Compact.
I Moranti indebærer ansvarlig leverandørstyring løbende evaluering af udvalgte leverandører, især dem,
der har direkte indvirkning på følgende:
Kvaliteten af de services vi leverer til kunderne
Vores image og brand i markedet
Miljø og arbejdsmiljø
Vores mulighed for at sikre en fortsat god lønsomhed
Vi kommunikerer åbent om de udfordringer, vi måtte have, herunder både positive og negative
konsekvenser af ansvarlig leverandørstyring og -vurderinger. Vi mener, at en ærlig dialog og samarbejde
skaber den nødvendige forståelse, der gør det muligt for os at allokere de nødvendige ressourcer til at
påvirke og forbedre sociale og miljømæssige forhold.
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Miljøpolitik
Målsætninger
I Moranti er vi bevidste om den påvirkning og det ansvar vi har for at fremme
miljømæssig bæredygtig. Vi forpligter os til at reducere den overordnede
miljøbelastning og proaktivt forebygge og reducere miljøpåvirkninger fra
vores medarbejdere og kerneområder. Vores mål er at blive anerkendt og
opfattet som en miljøbevidst virksomhed og ved fælles indsats opnå varige
fordele for både miljøet, vores forretning, kunder, medarbejdere og
samfundet.

Miljøpolitik
Overordnet set bestræber Moranti sig på, inden for en rimelig økonomiske ramme, at reducere
miljøpåvirkningen og energien. Vi overholder - som minimum - relevant miljølovgivning.
Vi benytter bæredygtig energi og hybrid firmabiler. Dette samt vores genbrugssystem til affaldshåndtering
er faktorer, der reducerer miljøpåvirkningen. Ledelsen skal forrest for at fremme af miljøbevidstheden
blandt medarbejderne og sikre at medarbejderne efterlever vores miljøpolitikker. Dette gøres bl.a. gennem
inspiration, inddragelse og træning. Vores miljøpolitik og CSR-rapport er offentlig tilgængelig, og vi
opfordrer til en åben dialog med kunder, myndigheder og andre interessenter om alle miljøforhold.
Vi har en indkøbspolitik, der inkluderer miljøhensyn, således at vi altid tilstræber at benytte miljøbevidste
leverandører herunder køb af IT-udstyr eller anden elektronik, der har indflydelse på energiforbrug og CO2udledning. Desuden kræver vi miljøvenlige produkter i virksomheden, ligesom vi har ændret vores tidligere
stationære telefoner med ”soft phones”.
Det er et krav, at alle vores primære leverandører har læst og underskrevet vores "Code of Conduct" og
således bekræfter, at overholdelse af gældende internationale regler på miljøområdet, arbejdsrettigheder
mv.
Retningslinjerne i vores miljøpolitik sikrer, at vi fastholder vores miljøindsats og når de opstillede mål. Tiltag
og løsninger tager hensyn til økonomi, arbejdsmiljø samt relevans og optimering i forbindelse med vores
daglige opgaveudførelse.
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Affaldshåndtering
Myndighedskrav
Moranti følger WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som definerer fælles EU-regler
for håndtering af elektrisk skrot til forebyggelse og reduktion af affald fra elektronisk udstyr for derigennem
at fremme genanvendelse. Vi vil medvirke til at sikre, at vores elektroniske affald håndteres korrekt ud fra
et miljømæssigt perspektiv og i overensstemmelse med vores overordnede miljømål og politikker.
Vi overholder gældende miljølovgivning, og vi overvåger løbende relevante miljølove for at sikre, at vores
aktiviteter udføres inden for de definerede lovkrav.

Affaldshåndtering
Et af vores miljømål er at reducere den samlede miljøpåvirkning. Et af områderne er affaldshåndering, hvor
Moranti har indgået aftaler om affaldshåndtering med ejendomsadministrator og eksterne leverandører og
hvor medarbejderne spiller en aktiv rolle i forbindelse med sortering af affald i forskellige containere og
indsamlingssystemer. Affald sorteres på følgende måde:
Småt brændbart
Papir og pap
Elektronisk udstyr
Blød plast
Batterier
Dåser
Glas og porcelæn

Energiforbrug
Vi ved, at energi er grundlaget for det moderne samfund, og at både produktion og energiforbrug påvirker
miljøet. I Moranti søger vi aktivt at forebygge og mindske miljøpåvirkningerne, både ved brug af grøn energi
samt gennem reduktion og effektivisering af energiforbruget til vand, varme og elektricitet.
Antallet af medarbejdere kræver faciliteter med flere m² til vores drift, hvilket påvirker vores forbrug af
varme og el.
Med udgangspunkt i vores behov for plads og rentabilitet tilpasser vi løbende vores faciliteter for at
reducere vores energiforbrug. Eksempler på tekniske foranstaltninger, der er implementeret:
Alle drifts pc’ere er installeret med et ”auto-off” system
Automatisk varmereguleringssystem
Lyscensorer i områder, der ikke anvendes regelmæssigt

Transport
Firmabiler
Hovedparten af Moranti' services indebærer ikke kørsel/transport, hvorfor vi ikke tilbyder firmabiler til
ansatte. Vores nuværende firmabiler har således ikke en væsentlig miljøpåvirkning. Ved køb af nye
firmabiler vælges hybrider eller el-drevne biler for derigennem at forbedre brændstoføkonomien og
reducere CO2-udledningen.
Derudover tilstræber vi at reducere vores rejseaktiviteter og erstatte transport med bil, fly eller lign. med
konferenceopkald, internet- og videokonferencer. Det gavner både miljøet og øger arbejdseffektiviteten.
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Vi forener tradition og innovation …

Kontakt
Moranti Services A/S
Bådehavnsgade 2A
DK-2450 København SV
Telefon : +45 38 33 33 33
E-mail : info@moranti.com
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