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Het magische kwadrant van Gartner voor het 
CRM Customer Engagement Center 2019

Waarom we geloven dat Zendesk zijn positie heeft 
verbeterd
Gartner heeft Zendesk wederom gepositioneerd als een Leider. 
Zendesk schrijft de geprolongeerde positie in het leiderschaps
kwadrant in het rapport van 2019 toe aan de meer dan 
145.000 klanten, waaronder ondernemingen als Airbnb, 
Tesco, L‘Oreal en Ingersoll Rand.

Alleen al afgelopen jaar heeft Zendesk enkele aanzienlijke 
mijlpalen bereikt, zoals diverse belangrijke producten en een 
diepe integratie van de addon Samenwerking, een samen
werkingstraject voor het verbeteren van teamproductiviteit. 
Op een aantal manieren worden praktische mogelijkheden 
op basis van kunstmatige intelligentie aangeboden: Answer Bots 
en Aanwijzingen over benodigde inhoud voor Zendesk Guide. 
Daarnaast is een uitbreiding op Zendesk Sunshine beschikbaar, 
een open en flexibel CRMplatform op basis van Amazon Web 
Services (AWS).

„De beste CECtoepassingen van tegenwoordig bieden tools 
voor zowel agenten als klanten. Voor dit magische kwadrant 
moeten aanbieders een heldere visie hebben over de omzetting 
van klantensupport van digitale zelfservice naar menselijke 
agenten (en omgekeerd). Tegelijkertijd moeten ze de context van 
interacties vasthouden voor het rapporteren en verbeteren van 
interacties met klanten. Daarnaast moeten hun CECtoepassingen 
voor klantenservicemedewerkers zijn ontworpen om naadloos op 
een algemeen platform te kunnen draaien, via algemene ontwerp 
en integratietools, open API‘s en een algemene grafische 
gebruikersinterface.“

Meer dan 145.000 klanten en nog altijd aan 
het groeien
Zendesk is het snelst groeiende klantenservicebedrijf ter wereld.

• Onze producten en APIintegraties en het open platform 
vormen een combinatie die via alle kanalen een consistente 
klantervaring levert.

• Onze klanten zijn bijzonder tevreden over de totale kosten 
van Zendesk en de snelheid van implementatie.

Klik hier voor het volledige rapport. Lees meer over Zendesk en bekijk vandaag nog een demo.
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Gartner steunt geen enkele leverancier, product of service die in haar onderzoekpublicaties worden vermeld en geeft technologiegebruikers geen advies om alleen de leveranciers te selecteren met de 
hoogste beoordelingen of andere aanduidingen. De onderzoekpublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoekorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als verklaringen 
van feiten. Gartner geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende dit onderzoek, ook niet betreffende verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Zendesk bouwt in 2019 zijn positie als koploper uit
Zendesk staat voor het vierde opeenvolgende jaar in het 
leiderschapskwadrant. Zendesk verdient volgens Gartner een 
plek in het leiderschapskwadrant vanwege de uitvoering en de 
volledigheid van de visie.

Over het magische kwadrant van Gartner
Dit magische kwadrant onderzoekt de wereldwijde markt voor 
klantenservice en supporttoepassingen waarmee klantenservice
medewerkers en supportagenten met klanten via het door de 
klant gewenste communicatiekanaal kunnen communiceren.

In het rapport van dit jaar schat Gartner dat „klantenservice
organisaties die kunstmatige intelligentie inbouwen in hun 
platform voor interactie met klanten via meerdere kanalen, 
tegen 2025 de operationele efficiëntie met 25% zullen verhogen.“

Er zijn veertien aanbieders onderzocht, zie hieronder.
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