
Gartner Peer Insights 'Voice of the 
Customer': IT-servicebeheertools

"Gartner Peer Insights is een gratis platform 
waar peers recensies en beoordelingen 
kunnen plaatsen voor beslissers op het 
gebied van bedrijfssoftware en -services. 
Beoordelingen doorlopen een strikt validatie- 
en keuringsproces om te waarborgen dat ze 
authentiek zijn", aldus Gartner. 
Volgens ons is het belangrijk dat je bij je inkoopbeslissingen niet alleen 

uitgaat van deskundig onderzoek, maar ook de inzichten van peers en 

gedetailleerde individuele recensies meeweegt. 

Zendesk erkend als Customers’ Choice voor 
IT-servicebeheertools (november 2018)
Gartner Peer Insights kent de Customers’ Choice-onderscheiding toe aan 

leveranciers die door hun klanten het meest worden gewaardeerd.

Op een totaal van 401 beoordelingen voor de markt van 

IT-servicebeheertools heeft Zendesk een score van 4,3 op een schaal 

van 5 behaald. 78% zou Zendesk aanbevelen (cijfer van 29 maart 2019). 

Demografische gegevens van Zendesk-beoordelingen D.d. 31 oktober 2018

Opmerking: De som van de procentwaarden bedraagt mogelijk niet 100% vanwege afronding.© 2018 Gartner, Inc. Alle rechten voorbehouden.
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134.000+ klanten (en aantal groeit)
Zendesk is een van de snelst groeiende 

klantenservicebedrijven ter wereld.

• Onze producten en API-integraties vormen een 

combinatie die een consistente klantervaring levert op 

alle kanalen.

• Onze klanten zijn bijzonder tevreden over de totale 

kosten van Zendesk en de snelheid van implementatie.

• Klanten, waaronder Uber en de Universiteit van 

Tennessee, vinden dat Zendesk een sterke visie heeft 

en de juiste producten levert.

Klik hier voor het volledige rapport. 
Lees meer over Zendesk en bekijk vandaag nog een demo.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': IT Service Management Tools, Peer Contributors, 27 februari 2019.

Deze grafiek is gepubliceerd door Gartner, Inc. als onderdeel van een groter onderzoeksdocument en moet in de context van het gehele 
document worden geëvalueerd. Het Gartner-document is op verzoek verkrijgbaar bij Zendesk.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice geeft de subjectieve meningen van en uit individuele recensies, beoordelingen en gegevens van 
eindgebruikers weer, toegepast volgens een gedocumenteerde methode. Ze vertegenwoordigen noch de meningen van Gartner of aan Gartner 
gelieerde ondernemingen, noch vormen ze een goedkeuring van Gartner of aan haar gelieerde ondernemingen.

Belangrijke punten uit het  
'Voice of the Customer’-rapport
• Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer’ ITSM 

Tools is gebaseerd op recensies uit een periode van 

12 maanden. Het rapport bevat uitgebreide bevindingen 

over de markt van ITSM-tools en biedt tips over hoe je 

de site kunt gebruiken bij je inkoopbeslissingen.

• Het gedeelte Vendor Comparison is een vergelijkend 

overzicht van leveranciers, met gegevens zoals 

algemene beoordeling, aanbevelingsbereidheid, 

productmogelijkheden, evaluatie en contractverlening, 

integratie en implementatie, en service en support.

• U kunt het gedeelte Other Vendors Considered 

gebruiken om uw specifieke shortlist van leveranciers 

aan te passen en vervolgens naar anderen in uw 

organisatie te sturen. 

• Het gedeelte Peer Insights User Ratings sectie biedt 

een overzicht van de demografische gegevens van de 

recensenten, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, industrie 

en regio.

• Wij denken dat de individuele recensies en 

beoordelingen van Zendesk een waardevolle bron van 

praktische ervaringen kunnen zijn voor kopers op de 

markt van ITSM-tools.

"Hoe meer beoordelingen een leverancier krijgt, hoe groter de kans dat de 
samenvattende beoordeling betrouwbaar is", aldus het rapport.
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https://www.zendesk.nl/resources/four-best-practices-implementing-extreme-customer-self-service/?ungated=true&utm_source=zendesk_resources&utm_medium=zendesk_resources&utm_campaign=SSS_Q119
http://www.zendesk.nl/demo?utm_source=zendesk_resources&utm_medium=zendesk_resources&utm_campaign=SSS_Q119

