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Het landschap met 
klantgegevens
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In de wereld van vandaag zijn de ervaringen van de 

klant belangrijker dan ooit tevoren. De opkomst van de 

openbare cloud heeft geleid tot een explosie van 

nieuwe digitale producten en diensten die klanten direct 

binnen handbereik hebben. Dit heeft veel merken ertoe 

gedwongen om te concurreren op basis van 

klantervaring. Uit Forrester CX-indexgegevens blijkt het 

volgende:

5x
"Bij bedrijven die een 
superieure klantervaring 
leveren, groeien de inkomsten 
gemiddeld vijf keer sneller dan 
bij hun concurrenten met een 
ondermaatse klantervaring" 
De vijf CRM-trends in 2019 die vorm zullen geven aan 
betrokkenheid, relaties en inkomsten, januari 2019, Forrester

Denk nu aan alle manieren waarop klanten met uw 
bedrijf in contact komen: via mobiele apps, de sociale 
media en via supportkanalen zoals live chat, telefonie, 
enzovoort. Al deze kanalen hebben geleid tot een 
eindeloze stroom aan klantgegevens die moeten 
worden ingezet om een gedifferentieerde en geperso-
nali seerde klantervaring te kunnen creëren. Maar 
wanneer deze gegevens in de diverse afzonderlijke 
systemen en toepassingen worden gefilterd, is het niet 
eenvoudig om te begrijpen wie elke klant is en hoe die 
met uw producten en diensten omgaat. En zonder 
gekoppelde klantgegevens is het een lastige opgave 
voor bedrijven om elke klantinteractie echt persoonlijk 
te maken.

Deze behoefte aan gekoppelde klantgegevens heeft de 
beperkingen blootgelegd waarmee veel organisaties te 
maken hebben bij traditionele CRM-platforms. Deze 
technologieën zijn ontworpen voor een ander klant-
relatie tijdperk en zijn niet ontwikkeld om de omvang en 
diversiteit van het huidige klantgegevenslandschap aan 
te kunnen. Als gevolg hiervan tasten veel organisaties 
in het duister. Ze hebben geen toegang tot de schat 
aan gegevens waarmee ze gepersonaliseerde klant-
ervaringen kunnen leveren.
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Stap in het licht met een 
open CRM-platform
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Daarom is Zendesk Sunshine, ons nieuwe 

CRM-platform, ontworpen. Zendesk Sunshine 

is open en flexibel, zodat u al uw klant-

gegevens in elke gewenste indeling, waar de 

gegevens zich ook bevinden, met elkaar kunt 

verbinden en begrijpen. Zendesk Sunshine is 

snel, krachtig en geeft u de vrijheid om voor 

iedereen in uw organisatie fantastische 

gebruikerservaringen te realiseren.

Verhoog de productiviteit van uw agenten 

met de apps van Zendesk Support en Chat, 

mogelijk gemaakt door Sunshine.

Bouw aangepaste toepassingen om extra 

gebruiksmogelijkheden te bieden, zoals asset 

management, en laat Sunshine u helpen om meer 

te doen dan alleen support verlenen.
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Creëer een compleet 
beeld van de klantervaring

03

KLANT
GEGEVENS

AANGEPASTE 
APPS

ZENDESK
APPS

Traditionele CRM-platforms beloven al tientallen jaren een 360⁰-beeld van de klant. Maar klantgegevens 

bevinden zich op meer locaties dan ooit tevoren en het gebruik van eigen gegevensmodellen en 

programm eertalen maakt het alleen maar lastiger om moderne toepassingen te bouwen.

Om u te helpen bij het bouwen van moderne CRM-apps, kunt u met Sunshine uw favoriete ontwikkelaars-

tools gebruiken en krijgt u een verbonden overzicht van de klantervaring, onafhankelijk van profielen, 

gebeurtenissen en objecten. 
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Met Sunshine kunnen bedrijven zich losmaken van de beperkingen van traditionele CRM-

platforms en hun technologie aanpassen aan hun werkelijke klantrelaties - dit alles om licht te 

werpen op de klantervaring.

Profielen
Combineer kenmerken van interne 

bronnen en toepassingen van 

derden en koppel deze aan één 

enkele gebruikersidentiteit om beter 

te begrijpen wie uw klanten zijn. 

Gebeurtenissen
Leg elke interactie vast, zoals 

activi tei ten met een winkelwagentje, 

op het web of op mobiele appara-

ten, om beter te begrijpen hoe 

klanten tijdens het gehele klant-

traject omgaan met uw merk.

Aangepaste objecten
Bewaar en koppel bedrijfs-

gegevens, zoals gegevens over 

producten en de geschiedenis van 

bestellingen, om beter te begrijpen 

hoe uw klanten met uw producten 

en diensten omgaan.
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Doe meer dan alleen 
support verlenen met 
Zendesk Sunshine
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Activa en  
apparaten

Volg de geschiedenis en status 

van uw producten, activa of 

gekoppelde apparaten om de 

volledige context van de klant 

te krijgen.

Producten en 
bestellingen

Bekijk de gehele levenscyclus 

van bestellingen, van de kassa 

tot bezorging bij de klant, voor 

een meer gepersonaliseerde 

supportervaring.

Interacties met  
klanten

Krijg de volledige omvang van de 

levenscyclus van de klant te zien, 

van elke interactie tijdens het 

gehele klanttraject.

Gebruikers- en 
accountbeheer

Beheer accounthiërarchieën en 

complexe gebruikersrelaties.

Problemen met  
producten oplossen
Bekijk de planningsdetails 

en clickpaden voor uw 

gebruikers.

Met Sunshine kunnen bedrijven al hun klantgegevens aan elkaar koppelen om een omvangrijkere 

klantcontext en betere interne productiviteit te krijgen. Door aangepaste toepassingen zowel binnen 

als buiten Zendesk van de juiste gegevens te voorzien, kan Sunshine helpen bij het aanpassen van 

gebruiksscenario's tijdens de gehele klantervaring.
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Activa en apparaten

Volg de geschiedenis en de 
status van uw producten en 
activa op de voet 
De klant van vandaag gebruikt dagelijks tientallen 
dataverbonden producten. Het begrijpen van de 
status van de activa van de klant, van traditionele 
fysieke producten, zoals voertuigen en keuken-
apparatuur tot apparaten zoals telefoons en smart 
watches, is belangrijker dan ooit tevoren vanuit het 
oogpunt van klantensupport. Workflows van agenten 
kunnen zijn gebaat bij het hebben van uitvoerige 
informatie over de 'vitale functies' van een product, 
zoals de levensduur van de batterij, de softwareversie, 
de bandenspanning en nog veel meer.

Door apparaten te koppelen, zoals laptops en veld-
apparatuur van medewerkers met IoT-sensoren, 

kunnen problemen worden opgelost die anders vaak 
voor behouden zijn aan een IT Helpdesk, zoals de 
garantie dat medewerkers gebruikmaken van de meest 
actuele softwareversie of dat ze specifieke toepassingen 
geïnstalleerd hebben. Al die informatie kan worden 
getoond naast een Zendesk-supportticket, zodat 
agenten beschikken over alle contextuele informatie 
die ze nodig hebben over hun klant en de producten 
of apparaten die zij in gebruik hebben.

Degenen die de status van hun activa nauwlettend in de 
gaten houden, kunnen zelfs proactief de diagnostiek van 
een apparaat monitoren en problemen aanpakken 
voordat ze echt een probleem worden. Een trigger kan 
agenten attenderen op een probleem met de status van 
een product of wanneer dit zich op een ongewenste 
locatie bevindt.
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Product en bestellingen

Bekijk de gehele levenscyclus 
van de bestelling, van de kassa 
tot en met bezorging bij de klant

Inzicht in de manier waarop uw klanten uw producten 

en diensten kopen en ermee omgaan, is een 

essentieel onderdeel van het leveren van een 

geweldige klantervaring. Dat betekent dat u een 

dynamisch overzicht moet hebben van de gehele 

levenscyclus van de bestelling, van transactie tot 

bezorging. Met Sunshine kunnen bedrijven nu hun 

volledige productcatalogus opslaan en elke 

gebeurtenis met betrekking tot een bestelling, zoals 

verzending, bezorging, retourzending en herhaal-

aankoop, volgen. 

Zo krijgen agenten volledig inzicht in welke producten 

gerelateerd zijn aan een supportticket en waar een klant 

zich in zijn orderlevenscyclus bevindt. En voor bedrijven 

met complexere orderlevenscycli kunt u in Sunshine 

productabonnementen en -garanties opslaan en 

beheren, en agenten de context in realtime aanleveren, 

zodat ze een meer gepersonaliseerde supportervaring 

kunnen bieden.
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Interacties met klanten

Bekijk elke interactie tijdens het 
gehele klanttraject

Bij het opbouwen van een volledig overzicht van het 

traject van een klant, helpt het om een historische 

tijdlijn te hebben van al zijn digitale en persoonlijke 

interacties - zijn web- en mobiele activiteiten, welke 

e-mails die heeft geopend, aanmeldingen bij de 

webwinkel of iets anders dat verband houdt met waar 

in de levenscyclus de klant zich bevindt.

Door verschillende touchpoints met elkaar te 

verbinden, kan een supportticket agenten onmisbare 

informatie geven over het VIP-niveau van de klant, de 

loyaliteitsstatus of de omvang van zijn account. Die 

informatie kan van cruciaal belang zijn voor het verlenen 

van een gepersonaliseerde service en het voldoen aan 

de verwachtingen van de klant. 

Het hebben van geregistreerde gegevens van het 

gehele klanttraject is uiterst waardevol voor de gehele 

organisatie, niet alleen voor de afdeling Support. 

Klantgegevens kunnen binnen het bedrijf worden 

gesynchroniseerd om te worden gebruikt voor 

marketingcampagnes, verkoopkansen en inkomende 

orders. Het is een kans om iedereen met betrekking 

tot de klanten op één lijn te houden.
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Gebruikers- en accountbeheer

Beheer accounthiërarchieën en 
complexe gebruikersrelaties

Voor bedrijven met complexere klantrelaties, zoals 

B2B-bedrijven, meervoudige webwinkels of conglo-

me raten met meerdere merken, kan het opslaan en 

modelleren van klantgegevens lastig zijn. Traditionele 

CRM-platforms dwingen bedrijven vaak tot een eigen 

gegevensmodel dat is ontworpen voor traditionele 

methoden van betrokkenheid en lineaire klant-

trajecten. Hierdoor kan het lastig zijn om de relaties 

tussen klanten, partners, leveranciers, enz. te beheren. 

Een modern CRM-platform moet flexibel genoeg zijn 

voor bedrijven om een afspiegeling te vormen van hoe 

het unieke bedrijf in het echt werkt. Het kan gaan om 

accountrelaties op meerdere niveaus, veelzijdige 

relaties tussen kopers en verkopers of relaties tussen 

één enkele gebruiker en meerdere onlineprofielen. 

Wanneer een gebruiker met uw merk te maken heeft, 

is het op die manier gemakkelijk om terug te grijpen 

naar één enkele klant en de hele klantrelatie echt te 

begrijpen.
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Problemen met producten oplossen

Bekijk de details van het plan 
en klik op de paden voor uw 
gebruikers

Bedrijven die digitale producten of diensten 

aanbieden die interacties op het web of mobiele 

apparaten met zich meebrengen, moeten proberen 

inzicht te krijgen in de activiteiten van hun gebruikers, 

zoals onboarding, reizen van gebruikers en het 

gebruik van functies. Inzicht in het gebruiksgedrag kan 

de supportmedewerkers helpen om gebruikers naar 

de juiste plaats te leiden tijdens het oplossen van 

problemen in het product en om productteams waarde-

volle informatie te geven om de bruikbaarheid van hun 

producten te optimaliseren.

Sunshine legt die gegevens vast en biedt tegelijkertijd 

informatie over softwareversies, apparaatinformatie en 

planningsdetails aan agenten aan, zodat ze de context 

te zien krijgen die ze nodig hebben om product-

problemen van klanten veel efficiënter op te lossen. 

Gebruikers kunnen ook in segmenten worden ingedeeld 

en in-product berichten worden aangeboden die 

betrekking hebben op hun gebruik, als initiatief om 

aanvaarding van het product te vergroten en betrokken-

heid te stimuleren.
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Klaar om in het licht  
te stappen? 
Meer informatie vindt u op  

zendesk.nl/platform/features


