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"Geef een man 
een vis en je voedt 
hem een dag." 

Zo luidt het spreekwoord, maar dit 

spreekwoord bevat nog een zin: "Leer een 

man te vissen en je voedt hem levenslang." 

Je kunt dit vertalen naar klantensupport als: 

geef je klanten selfservice. De trend is 

duidelijk: klanten verwachten toegang tot 

nuttige informatie die praktisch, relevant en 

snel toegankelijk is. Het is logisch dat het 

leveren van een flexibele en kwalitatief 

goede selfservice inmiddels een essentieel 

onderdeel is van Zendesk.

Marktleiders realiseren zich dat een 

hoogwaardige selfservice cruciaal is en niet 

alleen maar een leuke optie. Een service 

waar klanten specifiek om vragen. Uit een 

enquête van Zendesk is gebleken dat 76% 

van de consumenten liever selfservice 

gebruikt dan te spreken met een 

vertegenwoordiger van het bedrijf. Door 

de implementatie van selfservice volgen 

leiders van de klantenservice een 

beproefde praktische strategie om te 

schalen, want selfservice is tegenwoordig 

een belangrijk element om te voorspellen 

in hoeverre bedrijven de kosten effectief 

kunnen beheersen tijdens hun groei.

Voeg daar nog aan toe dat selfservice de 

betrokkenheid van interne medewerkers 

bevordert, en u begrijpt dat alle partijen 

voordeel hebben van selfservice. Wanneer 

u agenten laat werken met een slimme 

kennisbank,heeft dit diverse voordelen: 

ze houden meer tijd over omdat bots de 

vragen beheren waarvoor geen menselijke 

tussenkomst nodig is, ze hebben meer 

relevante kennis binnen handbereik 

dankzij AI en ze kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling en verbetering van de 

kennisbank voor de toekomst.

Elk bedrijf is anders, en er bestaat geen 

hoogwaardige selfservice die voor 

iedereen geschikt is. Bij Zendesk helpen 

we bedrijven selfservice-oplossingen te 

ontwikkelen voor specifieke behoeften. 

In dit e-boek vindt u verhalen van diverse 

bedrijven uit verschillende sectoren in de 

hele wereld. Zendesk heeft op maat 

gemaakte oplossingen geleverd waarmee 

bedrijven hun doelen effectief kunnen 

bereiken en die tegelijkertijd de 

tevredenheid én de verdere groei en een 

levenslang leertraject waarborgen.
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Minder tickets bij Carsales 
dankzij een 30:1 selfservice-
verhouding 

Merken

15+

Agenten

30

Oproepen/e-mails/chats/per maand

37.000

Selfservice-verhouding

30:1

Gebruikte producten

Uitdaging
De aanschaf van een auto kan een belangrijke beslissing zijn, maar 

hoeft niet moeilijk te zijn. Dit is het kernconcept van carsales. Dit 

Australische bedrijf biedt een netwerk van geclassificeerde sites 

waarmee mensen auto's op een gestroomlijnde manier kunnen 

zoeken, kopen en verkopen. Maar de schaalvergroting om het 

groeiende aantal klanten op het belangrijkste online netwerk van 

geclassificeerde advertenties in Australië te ondersteunen verliep 

niet zonder problemen. Carsales was onderverdeeld in verschillende 

kleinere merken en het bedrijf had daardoor geen eenvoudige en 

effectieve methode om klanten een consistente hoogwaardige 

selfservice te bieden. Shaun Wilton, Customer Service Group 

Manager, zegt: "Toen we besloten om een gecentraliseerde 

klantenservice te creëren voor dealers, consumenten en al onze 

merken, beseften we dat onze bestaande technologie hierin niet 

kon voorzien."

Carsales had een supportoplossing nodig die het volgende kon 

bieden:

• snelle en betrouwbare selfservice voor klanten

• een enkele gecentraliseerde beheerhub

• gestroomlijnde omnichannel-service

Carsales www.zendesk.com
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Oplossing
Sinds de implementatie van Zendesk heeft carsales zich er vooral 

op gericht de selfservice-support uit te breiden. Het bedrijf heeft 

zeven unieke helpcenters opgezet met meer dan 700 artikelen, 

allemaal mogelijk gemaakt door Zendesk Guide. Zes van de zeven 

helpcenters zijn extern en op maat gemaakt voor specifieke 

merken. Dit is belangrijk, aangezien carsales niet alleen auto's 

beheert, maar ook plaats biedt voor kopers en verkopers van 

boten, fietsen en zelfs landbouwmachines en kampeeruitrusting. 

Met Zendesk kunnen werknemers nu eenvoudig dit complexe 

product beheren zonder beroep te hoeven doen op ontwikkelaars 

of betaalde externe support.

Dankzij Zendesk is het volgende gerealiseerd:

• een enorme kennisbank die door klanten en werknemers kan 

worden gebruikt

• de mogelijkheid om klantgerichte selfservice te beheren 

zonder ontwikkelaars

• een netwerk van merkspecifieke helpcenters

Resultaten
Dankzij selfservice op basis van Zendesk Guide worden alle 

andere belangrijke kanalen (e-mail, chat en inkomende oproepen) 

van Carsales minder gebruikt. Het team heeft geconstateerd dat 

6.000 zoekopdrachten met trefwoorden in de helpcenters 

gemiddeld 200 tickets genereren, dat wil zeggen een selfservice-

verhouding van 30:1. "Het aantal tickets is heel klein, dus het 

grootste deel van de mensen heeft nuttige informatie kunnen 

vinden en hoefde geen ticket te maken", zegt Williams. Door het 

succes van de selfservice heeft het team nu meer bandbreedte, 

maar Zendesk bood nog een ander groot voordeel: de zinvolle en 

bruikbare analyses die Wilton en het Carsales-serviceteam nu 

gebruiken. "De gegevens en rapportage waren essentieel. Zonder 

die gegevens hadden we nog niet de helft kunnen doen van wat 

we hebben gedaan. Door de gegevens kunnen we onze business 

aanpassen."

Het bedrijft heeft nu:

• minder tickets en een selfservice-verhouding van 30: 1

• grotere bandbreedte en minder inkomende contacten met 

de klant

• een brede nieuwe gegevensset van bruikbare analyses

"Door de gegevens van Zendesk 
kunnen we onze producten en 
technologie aanpassen om beter in te 
spelen op de behoeften van klanten. 
De inzichten, analyses en informatie 
die we van Zendesk krijgen over 
onze klanten, en over hun interacties 
en transacties met ons, zijn van 
onschatbare waarde."

– Shaun Wilton

Customer Service Group Manager

Carsales www.zendesk.com



FINALCAD heeft selfservice-
support in 30 talen 
geïmplementeerd

Agenten

35

Aantal e-mails/maand

2.500

Naleving van SLA‘s

100%

Ondersteunde talen

30

Gebruikte producten

Uitdaging
Iedereen in de bouw weet: als je iets wilt bouwen dat de tand des 

tijds doorstaat, moet je beginnen met een solide basis. FINALCAD, 

als digitale leider in bouw en infrastructuur,weet dit ook. Daarom 

zocht FINALCAD naar een solide basis om een solide klantenservice 

te bouwen, waarmee het bedrijf internationaal kon opschalen. Het 

bedrijf is gevestigd in Parijs en heeft kantoren in Singapore en Tokio. 

De FINALCAD-app is beschikbaar in 30 talen. Het bedrijf heeft al 

projecten in 25 landen uitgevoerd. De mogelijkheid van selfservice 

op mobiel die FINALCAD aan klanten aanbiedt, in verschillende 

talen en locaties, speelde een essentiële rol bij de strategie voor het 

leveren van goede support.

FINALCAD had een supportoplossing nodig die het volgende kon 

bieden:

• meertalige support

• mobiele toegang voor externe klanten in het veld

• effectieve moderne digitale support in een branche die 

grotendeels nog analoog is

FINALCAD www.zendesk.com
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Oplossing
FINALCAD heeft Zendesk Guide in 2015 geïmplementeerd en een 

helpcenter gebouwd met help-artikelen in 10 van de 30 talen die 

door het klantenserviceteam worden ondersteund. Het opzetten 

van een meertalig helpcenter was een centraal element voor het 

succes en kanaalaanbod van het team, omdat klanten hier snel 

zichzelf konden helpen. Daarnaast gebruikt FINALCAD de Zendesk 

Mobile SDK om het helpcenter te optimaliseren voor mobiel via de 

FINALCAD-apps. Met de apps kunnen sitebeheerders inspecties 

uitvoeren op hun smartphones en architecten kunnen digitale 

modellen zoals BIM delen. Gebouweigenaren kunnen de 

voortgang volgen via geavanceerde analyses en gemakkelijk 

afleesbare dashboards. "In wezen brengen we het bedrijfsproces 

naar het veld", zegt David Vauthrin, medeoprichter en chief 

marketing officer bij FINALCAD.

Dankzij Zendesk is het volgende gerealiseerd:

• meertalige helpcenter-support (tien talen)

• een voor mobiel geoptimaliseerd helpcenter via Zendesk 

Mobile SDK

Resultaten
Voorafgaand aan de implementatie van Guide hield het team help-

inhoud bij via Google Documenten, een optie die volgens David 

Vauthrin, medeoprichter en chief marketing officer van FINALCAD, 

een gepasseerd station is voor het team. Nu maakt het team help-

inhoud met behulp van de Knowledge Capture-app, een gratis 

add-on voor Guide, waarmee een kennisgericht supportmodel kan 

worden uitgerold dat meegroeit met het bedrijf. Na slechts zes 

maanden had het team het aantal artikelen al uitgebreid van 10 tot 

meer dan 100, alleen al door de antwoorden op veelgestelde vragen 

in e-mailtickets te verzamelen en deze te publiceren voor gebruik 

door het bredere team. Het team meet het succes van de selfservice 

door bij te houden hoeveel klanten elke agent van het team kan 

bedienen. "Dankzij Guide hebben we nu drie maal zo veel 

gebruikers zonder dat we het team hebben hoeven uitbreiden", zegt 

Vauthrin. "Dus onze efficiëntie is verdrievoudigd en onze productie 

enorm verbeterd." Door het succes met Zendesk Support en Guide 

heeft FINALCAD besloten om over te stappen naar een 

geïntegreerde Zendesk omnichannel-oplossing waarvan ook 

Zendesk Talk en Zendesk Chat deel uitmaken.

Ze hebben nu:

• een 3x efficiënter team dankzij selfservice

• 10x meer artikelen in de kennisbank na de eerste zes maanden

"Door Zendesk hebben we een betere beheersing van de klantenservice en 
een wereldwijde visie. Dankzij wereldwijd inzicht weten we precies wat onze 

prioriteiten zijn en kunnen we eventuele wrijvingspunten voor onze klanten 
ontdekken en verhelpen."

David Vauthrin

Medeoprichter en CMO

FINALCAD www.zendesk.com



Miljoenen wenden zich 
tot Squarespace voor een 
geweldige klantervaring

Tickets/jaar

1M+

Agenten

190

Selfservice-succespercentage

95%

CSAT

95%

Gebruikte producten

Uitdaging
Sinds 2003 biedt Squarespace mensen tools en sjablonen om hun 

online merk te bouwen, hosten en promoten. Squarespace begrijpt 

de kracht van goed ontworpen, comfortabele ruimten voor mensen 

die online leven. En achter de schermen heeft het bedrijf een al 

even eenvoudige en intuïtieve vorm van klantensupport ontwikkeld, 

vooral op het gebied van selfservice. "We besteden veel tijd aan het 

verbeteren van onze efficiëntie en onze selfservice", zegt Raphael 

Fontes, Vice President van Customer Operations. "Wij willen 

onnodige vragen uitfilteren en basisvragen omleiden als daarvoor 

geen menselijke interactie nodig is. Op die manier hebben wij de tijd 

om een persoonlijke ervaring te bieden aan klanten die aandacht 

nodig hebben, ongeacht waar zij zich bevinden in het klantentraject." 

Vanuit een strategisch perspectief moest Squarespace evolueren en 

de klanteneducatie verbeteren, zodat de gesprekken tijdens het 

klantentraject vloeiend en proactief verlopen. Dit is vooral een 

belangrijk punt nu het bedrijf exponentieel is gegroeid. Een van de 

grootste uitdagingen van het bedrijf is het inspelen op 

schaalvoordelen. Dit is een cruciaal element gezien de miljoenen 

klanten van Squarespace, die worden ondersteund door een team 

van 190 supportadviseurs wereldwijd. "We moeten proberen de 

ervaring te vereenvoudigen en adviseurs in staat stellen het beste 

van zichzelf te geven door hun tijd te besteden aan het helpen van 

klanten en het begrijpen van de business van de klant", zegt Fontes. 

"We willen dat adviseurs aangenaam in de omgang zijn en 

enthousiast zijn over de websites die ze helpen bouwen."

Squarespace had een supportoplossing nodig met de volgende 

kenmerken:

• flexibel en gepersonaliseerd voor elke klant

• efficiënt en schaalbaar

Squarespace www.zendesk.com
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Oplossing
Het verbeteren van de selfservice en inhoud is al een grote stap 

om een goede klantervaring te creëren tijdens schaalvergroting. 

Een belangrijke reden waarom Squarespace koos voor selfservice 

was dat agenten zo meer tijd hebben om klanten een meer 

relevante ervaring te bieden. "Het is meer dan alleen het hebben 

van een helpcenter of live chat. We treden op als coach en mentor 

van onze klanten om ze te helpen merkadvocaten te worden", 

aldus Fontes. We willen onze klanten helpen om online succes te 

hebben, en dat is ook wat we horen van onze klanten. Ze vinden 

onze supportkanalen geweldig." 

Met Guide werd het proces om e-mailtickets aan help-artikelen te 

koppelen beter beheerbaar. Iedereen gebruikt nu Zendesk, 

inclusief het team dat inhoud schrijft en dat onafhankelijk van 

support werkt. De samenhang tussen teams is deels een 

productverandering, maar ook een door mensen aangestuurde 

inspanning, omdat sommige schrijvers van inhoud vroeger 

supportadviseurs waren. Jessie Carroll, Technical Content 

Manager, zegt: "De technische schrijvers die vroeger zelf adviseurs 

waren, voelen het als een plicht om onze adviseurs te 

ondersteunen zodat we de stem van de klant kunnen blijven 

volgen." 

Met de functie voor teampublicaties van Zendesk Guide kunnen 

schrijvers en adviseurs in diverse teams samenwerken via 

naadloze workflows en artikelen bekijken voordat ze worden 

gepubliceerd, zodat het auteursteam in staat is de juiste inhoud 

voor het helpcenter te produceren en onderhouden. 

Inhoudsbeheerders kunnen de tool voor artikelrevisies gebruiken 

om te zien wie een artikel heeft bijgewerkt en ze kunnen eerdere 

versies herstellen, waardoor ook het verfijnen een stuk 

eenvoudiger is.

Dankzij Zendesk is het volgende gerealiseerd:

• verbeterde koppelingen tussen e-mails en tickets

• intelligent georganiseerde helpcenters 

• inhoud gezamenlijk beheerd door diverse teams

Squarespace www.zendesk.com



Resultaten
De inspanningen hebben goede resultaten opgeleverd, want het 

team heeft 900 helpcenter-artikelen gemaakt en de investeringen 

in selfservice hebben geleid tot een succespercentage van 

95 procent. Dit betekent dat bezoekers van het helpcenter worden 

bediend zonder dat ze hoeven over te schakelen naar een kanaal 

met ondersteuning. Opmerkelijk is ook dat er minder tickets zijn 

gemaakt, vooral gezien het feit dat het helpcenter van 

Squarespace inmiddels meer dan 15,5 miljoen keer is bezocht en 

nu gemiddeld twee miljoen bezoeken per maand krijgt. Fontes 

becijferde dat het gebruik van de kennisbank met 27 procent is 

gestegen, terwijl het aantal medewerkers van het Customer 

Operations-team tussen eind 2015 en medio 2018 relatief stabiel is 

gebleven. Dankzij de selfservice hebben ook de andere kanalen 

nu meer impact doordat hiervoor nu meer tijd is vrijgekomen. 

Squarespace biedt 24/7 support en streeft ernaar om klanten 

binnen enkele minuten (chat) of enkele uren (e-mail) te 

beantwoorden. Het team heeft een gemiddeld 

klanttevredenheidspercentage van 95 procent, een 

indrukwekkende score.

Het bedrijft heeft nu:

• een selfservice-succespercentage van 95% 

• 900 helpcenter-artikelen

• 27% meer gebruik bij gelijke teamgrootte

"We besteden veel tijd aan het 
verbeteren van onze efficiëntie en 
onze selfservice. Wij willen onnodige 
vragen uitfilteren en basisvragen 
omleiden als daarvoor geen 
menselijke interactie nodig is. Op die 
manier hebben wij de tijd om een 
persoonlijke ervaring te bieden aan 
klanten die aandacht nodig hebben, 
ongeacht waar zij zich bevinden in het 
klantentraject."

– Raphael Fontes

Vice President van Customer Operations

Squarespace www.zendesk.com



Dollar Shave Club trimt de 
servicekosten met Answer Bot

Agenten

100

CSAT

96%

Klant sinds

2011

Oplossingen via selfservice met 
Answer Bot

12%

Gebruikte producten

Uitdaging
Het businessmodel van Dollar Shave Club was vanaf het begin 

eenvoudig: wilt u betaalbare scheermessen? Dan leveren wij ze elke 

maand rechtstreeks bij u thuis. In 2011 was dit een van de allereerste 

direct-to-consumer-abonnementsdiensten. In vijf jaar en na één 

virale advertentie heeft Dollar Shave Club een enorme groei 

doorgemaakt. In 2016 werd de onderneming overgenomen door 

Unilever voor een bedrag van $ 1 miljard. Het bedrijf wist dat het 

bieden van een eersteklas supportervaring de enige manier was om 

de talloze loyale abonnees te onderhouden. Het team heeft 

Zendesk Guide gebruikt om te ontdekken welke informatie leden 

zoeken wanneer zij de website bezoeken, zodat het bedrijf hierop 

kan anticiperen om een uitzonderlijke selfservice te leveren.

Toen het team besloten had live chat en andere kanalen aan te 

bieden, gezien hun succes met e-mail en selfservice, was het 

ontwikkelen van een omnichannel-oplossing met Zendesk een 

logische keuze, aldus Trent Hoerman, senior program manager van 

Dollar Shave Club. Nu zijn alle kanalen, zoals e-mail, live chat, 

telefonische oproepen en Facebook Messenger-berichten, 

gebundeld in Zendesk Support. Door de integratie van de 

Pathfinder-app met Support kunnen agenten nu ook zien waarnaar 

leden al hebben gezocht in het helpcenter van Dollar Shave Club. 

"We houden de inspanningen van klanten nauwlettend in de gaten: 

hoeveel moeite moet een lid doen om een antwoord te vinden of 

contact met ons op te nemen. De ervaring is alles maar verandert 

voortdurend", zegt Hoerman.

Dollar Shave Club had een supportoplossing nodig met de 

volgende kenmerken:

• afgestemd op de gigantische groei van het bedrijf

• inclusief hoogwaardige selfservice-support voor een breed 

scala aan nieuwe producten

• volledig geïntegreerd in de omnichannel-supportstrategie

Dollar Shave Club www.zendesk.com
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Oplossing
Met Zendesk kan Dollar Shave Club gemakkelijk ontdekken welke 

informatie leden zoeken, zodat het bedrijf hierop kan inspelen. 

"Nu we zoveel producten verkopen, beseften we dat het geen zin 

had om steeds meer veelgestelde vragen toe te voegen voor elk 

geval", zegt Hoerman. "Met Guide hebben we één kennisbank 

gemaakt waar leden kunnen zoeken naar een product in plaats 

van te hoeven scrollen. Ze kunnen gewoon 'scheerboter' typen om 

artikelen over scheerboter te vinden." 

Het bedrijf kan klanten nu hulp bieden daar waar ze zijn en 

wanneer ze die het hardst nodig hebben. Ondertussen kunnen wij 

inzichten van het ene platform gebruiken voor de andere om de 

klantervaring nog beter te maken. De inhoud van selfservice wordt 

weergegeven in het helpcenter via de Zendesk Web Widget, 

voordat een lid een live chat start. Het team analyseert regelmatig 

de zoekresultaten van het helpcenter in meer detail om te zoeken 

naar woorden en zinnen die door leden worden gebruikt maar die 

niet tot resultaten leiden.

Vanwege de grote hoeveelheid tickets en flinke investeringen in 

selfservice heeft Dollar Shave Club ook een strategie 

geïmplementeerd om gebruik te maken van een andere Zendesk 

Guide-functie: Answer Bot. Op die manier kan snel een witte lijst 

worden gemaakt van bepaalde helpcenter-artikelen die worden 

weergegeven wanneer een specifieke vraag wordt gesteld. "We 

wilden dit soort tickets voorkomen en meer zinvolle, adviserende 

gesprekken voeren met onze leden. Answer Bot was het antwoord. 

Tot nu toe heeft de bot elke maand 12–16% van alle 

binnenkomende tickets opgelost. Als je in een jaar meer dan een 

miljoen contacten hebt, is dat een heel groot aantal dat ons echt 

helpt", zegt Hoerman.

Dankzij Zendesk is het volgende gerealiseerd:

• verbeterde workflows die het team helpen slimmer te werken

• een complexe en veelzijdige kennisbank

• voorspellende selfservice via Answer Bot

Resultaten
Door de implementatie van meer selfservice-kanalen is Dollar Shave 

Club efficiënter geworden en hebben agenten meer tijd gekregen 

die het team kan besteden aan live kanalen. "Een belangrijk doel is 

om meer mensen naar onze live kanalen te leiden, vooral chat, 

Facebook Messenger en uiteindelijk ook sms", zegt Hoerman. 

"Met deze kanalen kunnen agenten meer gesprekken voeren en 

sneller oplossingen aanreiken. De reacties waren tot nu toe 

geweldig." Zo geweldig zelfs dat het team consequent een 

CSAT-score behaalt van tussen de 94 en 96 procent.

Het team past de inzichten uit de selfservice ook toe op 

supportinteracties. Nu worden alle contacten, uit e-mail, live chat, 

telefonische oproepen en Facebook Messenger-berichten, 

gebundeld in Zendesk Support. Door de integratie van de 

Pathfinder-app met Support kunnen agenten nu ook zien waarnaar 

leden al hebben gezocht in het helpcenter van Dollar Shave Club. 

"We houden de inspanningen van klanten nauwlettend in de gaten: 

hoeveel moeite moet een lid doen om een antwoord te vinden of 

contact met ons op te nemen. De ervaring is alles maar verandert 

voortdurend", zegt Hoerman.

Dankzij Answer Bot hebben agenten meer tijd om zich te 

concentreren op het werk dat ze interesseert. "We staan agenten op 

het hoofdkantoor toe om met hun eigen ideeën te komen over hoe 

we de ervaring van leden kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door om 

de zes maanden een e-mail te sturen als nieuw handvat. Door 

Answer Bot hebben agenten meer tijd om creatief te zijn, omdat er 

minder tickets zijn", zegt hij. Nog een ander voordeel? Sinds Answer 

Bot heeft Dollar Shave Club op geen enkele locatie meer 

werknemers hoeven aan te nemen.

Het bedrijft profiteert van de volgende voordelen:

• 12–16% van de supporttickets wordt voorkomen door gebruik te 

maken van de selfservice-inhoud in Answer Bot

• sterkere betrokkenheid van interne agenten

• geen extra werknemers nodig ondanks groeiend volume

"Zendesk is tot nu toe een geweldige tool voor ons en dat zal niet zo snel 
veranderen. Met Zendesk kunnen we de ervaring van onze leden voortdurend 

verbeteren."

Trent Hoerman

Senior Program Manager

Dollar Shave Club www.zendesk.com



Riot Games

Agenten

500+

Tickets per jaar

3+ miljoen

Actieve spelers per maand

100+ miljoen

API-oproepen per jaar

60+ miljoen

Gebruikte producten

Met meer dan 100 miljoen actieve gebruikers per maand heeft 

Riot Games een toegewijde groep fans in de hele wereld. De 

supportorganisatie van het bedrijf is continu bezig om ervoor zorgen 

dat spelers zonder moeilijkheden kunnen doen wat ze het liefste 

doen: videogames spelen. Bij de klantenservice zijn de wachttijden 

van spelers verminderd dankzij de cruciale rol van selfservice. Deze 

branche heeft veeleisende klanten die onmiddellijk hulp willen. 

Daarom heeft Riot Games de Zendesk API en Guide in de eigen 

omgeving geïmplementeerd, waardoor de laadtijden korter werden 

en klanten soepel en zo snel mogelijk de gewenste hulp kregen. 

"We ontdekten dat spelers meer tijd doorbrengen in het helpcenter 

als de laadtijden aanzienlijk korter zijn. Daardoor verliest de speler 

geen tijd bij het wachten op een antwoord, waardoor een bron van 

frustratie en ontevredenheid wordt weggenomen", zegt Shaun 

'BlueFire' Randall, productmanager van Support Engineering. 

De tevredenheid van spelers staat bij Riot Games voorop, dus vaak 

worden topspelers gerekruteerd om supportagent te worden.

"Onze redenering was dat Riot als groeiend bedrijf een partner 

moest kiezen met een vergelijkbaar groeitraject en vergelijkbare 

waarden om een langdurig partnerschap aan te gaan waardoor we 

bij één CRM-oplossing kunnen blijven zonder elke paar jaar te 

wisselen en over contracten te moeten onderhandelen", zegt 

Randall. "Zendesk is erg gefocust op de spelerservaring. Ik heb het 

gevoel dat we altijd eerlijk met elkaar hebben kunnen praten."

Met Zendesk heeft Riot Games het volgende bereikt:

• 100+ miljoen actieve gebruikers per maand

• 60+ miljoen API-aanroepen per jaar

Riot Games www.zendesk.com

https://www.zendesk.com/customer/riot-games/


OLX

Agenten

695

Ondersteunde talen

22

Gemiddelde tickets/maand

200.000

Vermindering aantal tickets 
met Zendesk Guide

40%

Gebruikte producten

OLX is in 2006 opgericht als platform voor het kopen, verkopen en 

verhandelen van goederen en diensten in meer dan 40 landen. 

De cijfers: 1.200 werknemers wereldwijd, collectieve sites die 

gemiddeld 54 miljoen vermeldingen per maand genereren, en een 

opmerkelijke hoeveelheid paginabezoeken van 1,7 miljard. Een 

dergelijke wereldwijde reikwijdte brengt een complexe behoefte 

met zich mee om culturele verschillen te begrijpen en meertalige 

support te bieden. Na de implementatie van Zendesk in 

14 Latijns-Amerikaanse landen in september 2014 heeft OLX snel 

35 exemplaren van Zendesk uitgerold, aangepast voor verschillende 

regio's. Daarnaast kon OLX het aantal ingediende tickets 

verminderen door marktspecifieke selfservice-artikelen te maken in 

Zendesk Guide. Dit leidde tot veertig procent minder tickets 

wereldwijd. Met Zendesk kon OLX zich richten op de kanaalsupport 

die klanten het liefst gebruiken, in plaats van te kiezen voor een 

uniforme benadering.

Met Zendesk heeft OLX het volgende bereikt:

• 40% minder tickets dankzij selfservice

• support in 22 talen

• beschikbaarheid in meer dan 40 landen

OLX www.zendesk.com

https://www.zendesk.com/customer/olx/


Tesco

Agenten

3.900

Light agenten

3.500

Gem. aantal IT-tickets per week

40.000

Gem. aantal one-touch oplossingen van 
tickets

79%

Gebruikte producten

In 2015 besefte levensmiddelenverkoper Tesco, een bedrijf dat elke 

week wereldwijd meer dan 79 miljoen winkelende bezoekers heeft, 

dat er een efficiëntere methode nodig was om de technologische 

problemen en vragen te beheren van de 460.000 interne 

werknemers in 9 landen, waaronder India en Thailand. Zendesk 

werd aanvankelijk uitsluitend gebruikt door de IT-groep, maar werd 

door het succes hiervan uitgerold naar andere interne 

gebruikssituaties, bijvoorbeeld voor de communicatie met 

leveranciers, technologie, People Services en beveiliging. 

"De interne vraag was enorm sinds die eerste implementatie", 

zegt Adam Bruce, Lead Product Manager van de Tesco Servicedesk. 

"Andere teams hebben gezien hoe Zendesk de service heeft 

verbeterd en willen er nu ook gebruik van maken." Selfservice is een 

belangrijk onderdeel geworden van de interne supportstrategie. 

Tesco-werknemers bekijken actief ongeveer 30.000 artikelen per 

week in de verschillende helpcenters. Specialistische helpcenter-

managers uit het hele bedrijf leveren en bewerken inhoud en het 

bedrijf onderzoekt nu de gratis Knowledge Capture-app van 

Zendesk als hulpmiddel om kennisinhoud van agenten te genereren 

vanuit een ticket. Bruce is ook vol lof over Zendesk Web Widget 

omdat hiermee relevante inhoud uit alle toepassingen kan worden 

weergegeven en waar nodig een ticket kan worden gemaakt. 

Investeren in selfservice is een belangrijk onderdeel geworden van 

de inspanningen van Tesco om de werknemerservaring te 

vereenvoudigen. Het team van Bruce wil de verschillende 

servicedesks binnen het bedrijf samenbrengen om de dingen te 

vereenvoudigen voor collega's, zodat zij meer tijd hebben om zich 

te richten op het helpen van Tesco-klanten.

Met Zendesk heeft Tesco het volgende mogelijk gemaakt:

• 30.000 artikelweergaven per week

• versnelde selfservice via een gevarieerde interne kennisbank

Tesco www.zendesk.com

https://www.zendesk.com/customer/tesco/


Conclusie

Wilt u meer weten over het leveren van goede selfservice?
Bezoek https://www.zendesk.com/guide/

kennisbank van Zendesk Guide benut die 

gemeenschappelijke kennis en stelt die 

beschikbaar voor anderen. Toonaangevende 

wereldwijde bedrijven maken nu gebruik van 

Guide om aanpasbare helpcenters, online 

community's en portals voor klantenservice te 

ontwikkelen. Klanten krijgen betere 

selfservice en agenten profiteren van 

verbeterde efficiëntie en kortere wachttijden.

Selfservice is niet zo eenvoudig als een 

algemene pagina met veelgestelde vragen. 

Wanneer u begint selfservice te ontwikkelen 

voor uw eigen bedrijf, moet u goed weten 

wat uw specifieke bedrijfsdoelen zijn. 

Implementeer een strategie met een 

betrouwbare partner die niet alleen de steeds 

veranderende wereld begrijpt, maar hier 

actief op inspeelt, en samen met uw bedrijf 

blijft meegroeien.

De trends zijn duidelijk. Nu 81% van de 

gebruikers probeert hun problemen zelf op te 

lossen voordat ze contact opnemen met 

support, is selfservice het favoriete kanaal 

van klanten. We verwachten dat in 2020 85% 

van de interacties met de klantenservice zal 

plaatsvinden zonder tussenkomst van een 

mens.

De voordelen zijn ook duidelijk. Het leveren 

van een kwalitatief hoogwaardige selfservice-

ervaring verhoogt de klanttevredenheid, 

verlaagt de supportkosten en verhoogt het 

moreel en de betrokkenheid van interne 

agenten. In het bedrijfsleven noemen we dit 

een win-winsituatie.

Zoals de hier uitgelichte bedrijven tonen, 

hoeven we niet bang te zijn voor de 

toekomst, maar kunnen we die met 

vertrouwen tegemoet zien. Zendesk is hier 

om te helpen. Supportteams weten veel over 

de problemen waarmee klanten te maken 

hebben en wat de beste manier is om die 

problemen op te lossen. De slimme 

https://www.zendesk.com/guide/

