
Premier Support
Ontvang de gepersonaliseerde support die u nodig hebt om 
uw doelstellingen op het gebied van klantervaring te realiseren
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Als uw klantervaring een complexe CX-stack is met op maat ontwikkelde 
oplossingen in een bedrijf dat 24/7 actief is of snel groeit, hebt u toegewijde 
specialisten nodig die experts zijn in uw specifieke Zendesk-procedures. Met 
Premier Support kunt u gemoedsrust verwachten dankzij technische support 
op bedrijfsniveau, aansluitend op uw zakelijke behoeften. Met het Zendesk 
Advocacy Team beschikt u over het maximale samenwerkingsniveau en is 
het volgende mogelijk:

Met Premier Support, krijgt u:

Superieure ervaringen voor 

uw klanten en gebruikers

Soepele werking bij alle 

omnichanneltrajecten

Opschalen en wijzigingen 

doorvoeren met een vangnet

Priority-service
99,9% uptime en doorlopend antwoorden 

binnen 30 minuten bij kritieke problemen

Speciale routering
Rechtstreekse routering van aanvragen naar 

uw Personal Support Engineer en het 

Premier Support Team

24/7 proactieve monitoring
Support, outreach en begeleiding bij 

oplossingen wanneer er iets niet in orde is 

Personal Support Engineer
Gepersonaliseerde technische support van 

een toegewezen engineer die expert is op 

het gebied van uw Zendesk-procedures en 

CX-stack

Maandelijkse statuscontroles
Mogelijkheid om uw ervaring, tickets en 

betrokkenheid met het team te beoordelen

Ondersteuning voor ontwikkelaars
Praktische ondersteuning van apps en API's 

voor uw ontwikkelaars wanneer u groeit en 

uw gebruik uitbreidt

“Wij zijn niet klant nummer 5 of iets dergelijks. Wij kunnen bij een 
probleem gewoon contact opnemen met de mensen van Zendesk. 

Wij plukken nu de vruchten van het cultiveren van het menselijke aspect.”

– John Turner 
Business Solutions Manager bij Mailchimp
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Welk serviceniveau is geschikt voor u?

315%
snellere tijd tot een oplossing bij urgente problemen voor 

klanten van Priority Customer Service en Premier Support 

volgens interne bevindingen van Zendesk

Neem voor meer informatie over 

hoe Priority Customer Service of 

Premier Support de waarde van 

uw bedrijf kan verhogen contact 

op met uw account manager.

Geïnteresseerd in meer informatie 

over uptime op basis van SLA en 

SLO? Ga naar onze pagina met de 

overeenkomst aangaande add-ons.

Vergelijking van functies

Omvat de functies van Enterprise
+

Snellere reactietijden

Omvat de functies van Priority
+

Personalisatie

24/7 live support via telefoon 

en chat 

Beoordeling van 

bedrijfsimpact 

Routering op basis van 

product en vaardigheden

Geprioriteerde support via 

telefoon en e-mail 

Serviceniveaudoelstelling 

(SLO) van 30 minuten bij 

kritische bedrijfsproblemen 
(alleen in het Engels)

Serviceniveaudoelstelling 

(SLO) van 60 minuten bij 

belangrijke zakelijke 

problemen (alleen in het Engels)

Gegarandeerde 

serviceniveauovereenkomst 

(SLA) voor 99,9% uptime

Personal Support Engineer 

Speciale routering 

Maandelijkse 

statuscontroles 

24/7 proactieve monitoring 

Ondersteuning voor 

ontwikkelaars 

Enterprise Priority Premier

           (Premier is alleen beschikbaar  
         in het Engels)
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