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Overzicht Implementatie
Mediaocean, een reclamebedrijf en softwarebedrijf gevestigd 
in New York City, stelt reclamebureaus, direct advertisers en 
verkopers in staat hun gehele reclameworkflow wereldwijd te 
beheren en te coördineren.

Na zijn oprichting koos Mediaocean voor het Zendesk 
Support-platform om zijn wereldwijde supportactiviteiten te 
beheren. Drie jaar later verwierf een participatiemaatschappij 
een meerderheidsbelang in het bedrijf en werd de overstap 
naar een alternatief platform opgelegd, wat ingewikkelder 
en duurder bleek te zijn dan de oplossing van Zendesk. 
Mediaocean keerde daarna terug naar Zendesk en greep 
de nieuwe start aan om de vorige configuratie en processen 
te verbeteren.

"We zijn zonder problemen 
live gegaan."

 — Stephanie Dorman, Senior Vice-President 

van Client Services

Oorspronkelijk rapport: https://www.zendesk.nl/resources/mediaocean-empowers-better-customer-support-teams-content-zendesk/

Uitdaging:  
Betere klantenserviceteams en content development teams 
mogelijk maken

Oplossing:  
Zendesk Suite

Andere voordelen: 
Meer dan 800 uur aan klantenservice-uren vrijgemaakt per 
maand 
20% hogere productie van supportcontent voor klanten 
$ 100.000 bespaard op licenties

Opmerkelijke voordelen Vijf jaar cumulatieve bedrijfsvoordelen
Vernieuwde kennisbank mogelijk gemaakt door 
Zendesk Guide 
 
Om zijn klanten de juiste support te geven, heeft Mediaocean 
met behulp van Zendesk Guide een bibliotheek met content 
opgebouwd. Het content team genereert artikelen, video 
content en e-learningmateriaal. Dit zijn de opmerkelijkste 
resultaten van de nieuw implementatie:

• De klanttevredenheidsscore is tot 98% gestegen.

• De adoptiegraad van de klantenportal steeg binnen 
een maand met maar liefst 354%.

• Verhoogde productiviteit van het klantenserviceteam 
is mogelijk gemaakt door kortere reactietijden en 
oplossingstijden. 

• De werknemerstevredenheid verbeterde door 
terugkeer naar het oorspronkelijke niveau.

• Grotere productiviteitsbesparingen op het gebied 
van klantenservice en administratie.

• Gestroomlijnde vervaardiging van content voor de 
website.

• ROI: 170%

• Terugverdientijd van de investering: 5,9 maanden

• $ 732.000 aan bruto voordeel per jaar

Gemiddeld jaarlijks 
voordeel  
(indien geprojecteerd over vijf jaar)

Efficiëntere processen van 
klantenserviceteam

$ 494.965

Productiviteitsvoordelen van 
content development team

$ 123.044

Besparing op Zendesk-licenties $ 96.667

Productiviteitsvoordelen op het 
gebied van projectmanagement

$ 16.917

$ 732.000

IDC: BETERE ROI IN DE SCHIJNWERPERS
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