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Inleiding
Gefeliciteerd met je eerste stap richting migratie naar Zendesk Explore, 
een analyseproduct waarmee bedrijven de volledige klantervaring kunnen 
meten en verbeteren. Explore koppelt gegevens van alle Zendesk-kanalen 
aan elkaar. Zo krijg je als supportleider een compleet beeld van de interactie 
tussen klanten en je bedrijf.

De migratie naar Explore brengt duidelijke 

voordelen met zich mee ten opzichte van 

Insights. Je merkt direct wat er verbeterd is, 

zoals:

• betere kant-en-klare rapportage en 

eenvoudigere manieren om grafieken 

en dashboards te maken;

• uitgebreidere opties voor berekeningen 

en aanpassingen;

• nieuwe compliance-normen 

(gegevenslocatie, HIPAA, SOC2) en rollen 

en machtigingen;

• sneller vernieuwen van gegevens (vooral 

voor Support Professional-klanten).

Klinkt dat je als muziek in de oren? Dan denk 

je waarschijnlijk al na over hoe je Explore 

voor je team kunt implementeren. Als je de 

implementatie succesvol wilt laten verlopen, 

is veranderingsmanagement van cruciaal 

belang voor de planning. We weten ook dat er 

veel komt kijken bij veranderingsmanagement. 

In deze gids komt het hele proces aan bod: 

van het uitwerken van je visie tot het op 

tijd betrekken van de juiste stakeholders. 

We bespreken elke stap met tips en trucs om 

je tijdens het migratieproces te begeleiden. 

Zo kun jij de kracht van klantanalyse in Explore 

optimaal benutten.
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S TA P  1

Werk een 
visie uit en 
overtuig 
anderen

Voordat je aan de slag gaat met Explore, heb 

je alvast de kans om uit te werken wat je visie 

is en welke rol servicegegevens op je afdeling 

moeten spelen. Dit is hét moment om de 

doelstellingen van je organisatie op een rij te 

zetten en te bepalen aan welke metrics je het 

succes van het bedrijf wilt afmeten. De rol van 

servicegegevens is waarschijnlijk veranderd 

sinds je bedrijf is gaan groeien.
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Zodra je hebt vastgesteld wat je uit je rapportage wilt halen, is het belangrijk om dit te 

communiceren met de stakeholders die waarschijnlijk het meest gaan merken van de migratie 

naar Explore. Wanneer je je teamgenoten op tijd bij de migratie betrekt, kunnen ze bijdragen 

leveren aan de verandering, belangrijke feedback geven vanuit hun oogpunt en uiteindelijk 

je visie met de rest van de organisatie delen.

Om je op weg 
te helpen, 
hebben we een 
voorbeeld
checklist 
samengesteld 
met onderwerpen 
waarover je kunt 
brainstormen

Zet de operationele doelen van je afdeling uiteen 
en zorg dat je ze goed begrijpt

Wat is een succesvol resultaat en aan welke 
metrics moet je dit afmeten? Met andere woorden, 
hoe bepaal je het ROI van je team?

Welke gegevenspunten worden momenteel in 
het klanttraject vastgelegd en hoe kunnen deze 
bijdragen aan een besluitvoering die meer op 
gegevens is gebaseerd?

Wie zijn je belangrijkste stakeholders? Wie moet 
toegang tot de gegevens krijgen en hoe vaak?
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S TA P  2

Zet de juiste 
resources in

Zodra je hebt vastgesteld wat de belangrijkste 

metrics zijn die je gaat bijhouden, is de 

volgende stap het identificeren van de 

resources die je kunnen helpen om het plan 

te implementeren. Stel een projectplan op en 

kies duidelijke mijlpalen. Houd genoeg tijd vrij 

voor het samenstellen, trainen en inzetten van 

je team.

We raden aan om een interne taskforce bijeen 

te brengen. Hiervoor zijn de stakeholders 

die je al vroeg bij het proces hebt betrokken 

bij uitstek geschikt. Met hun kennis van de 

materie kunnen ze helpen om Explore te 

implementeren. Plan vaste vergadermomenten 

in naarmate het ontwerpen en beoordelen van 

je nieuwe Explore-rapporten vordert. Hierin 

stel je vast wat de volgende stappen worden 

voor elke synchronisatie. Hoe eerder je deze 

stappen zet, hoe makkelijker het later wordt 

om de klantanalyse te implementeren en te 

laten renderen.

Heb je hulp nodig bij de planning, 

dan kun je voor vragen terecht bij een 

accountvertegenwoordiger van Zendesk. 

Voor verdere ondersteuning staat ons 

professionele Zendesk-serviceteam klaar om 

je team te ondersteunen en om je te helpen 

het meeste uit je migratie te halen. Hier kun 

je meer over ze te weten komen.

https://www.zendesk.nl/campaign/explore-migration-services/
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S TA P  3

Aan de slag

Brandmuscle, een wereldwijd platform voor marketing en 
compliance, gebruikt Explore om teamprestaties te vergelijken en 
inzicht te krijgen in de supportvolumes. Als klant die recentelijk de 
overstap naar Explore heeft gemaakt, raadt Brandmuscle anderen 
aan om tijdens een dergelijke migratie gebruik te maken van de 
beschikbare zelfservicetools, webinars en videotrainingen. Laat je 
niet overrompelen, maar begin klein en probeer al doende te leren.

Wanneer je begint met het maken van je 

nieuwe rapporten, kun je onze vele online 

informatiebronnen gebruiken om bekend te 

raken met Explore. Van gidsen tot online of 

persoonlijke training, kies wat het best werkt 

voor jou en je teamgenoten. Onthoud dat je 

niet vanaf nul hoeft te beginnen. Op basis van 

onderzoek en beproefde werkwijzen hebben 

we kant-en-klare dashboards ontwikkeld zodat 

je direct aan de slag kunt met Explore. Dankzij 

de codevrije interface kun je de kant-en-klare 

dashboards snel en eenvoudig afstemmen 

op de unieke behoeften van je bedrijf.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/360001735914-Explore
https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/360001735914-Explore
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Twijfel je nog over hoe je moet beginnen? We hebben het proces stap voor stap uiteen gezet:

Houd je Insightsrapporten tegen het licht
Stel samen met je team vast welke Insights-rapporten het meest gebruikt worden en 

welke naar Explore moeten worden meegenomen.

Stel prioriteiten voor je rapporten
Nadat is besloten welke rapporten je team naar Explore wil meenemen, moet je kiezen 

welke je het eerst gaat aanmaken. We raden aan om met de belangrijkste rapporten 

te beginnen. Denk aan rapporten die je organisatie inzicht geven in de teamprestaties, 

de status van je supportactiviteiten en de behoeften van je klanten.

Duik in Explore
Spring in het diepe en wees niet bang om foutjes te maken. Verken het product en 

maak kennis met deze coole functies:

• Nieuwe kant-en-klare dashboards: bekijk de dashboards die standaard worden 

meegeleverd. Deze dashboards zijn ontwikkeld op basis van beproefde werkwijzen. 

Je kunt dus direct beginnen met het benutten van je gegevens.

• Grafieken maken: bouw in een handomdraai en met een paar muisklikken je eerste 

grafiek. Met tal van visualisatie- en aanpassingsopties kun je de grafieken helemaal 

naar wens afstellen.

• Dashboards maken: voeg je query’s toe en deel ze in op een dashboard. Er zijn 

diverse opties voor het toevoegen van tabbladen en aanvullende afbeeldingen 

of aantekeningen ter ondersteuning van je nieuwe inzichten.

• Admin-opties: beheer wie toegang krijgt tot gegevens en wat je teamgenoten 

kunnen zien en doen in Explore.
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Begin met het aanmaken van je query’s
Om een query aan te maken, kies je de gegevensbron met de informatie waarover je 

een rapport wilt maken. Voeg vervolgens metrics en kenmerken toe om je gegevens 

op verschillende manieren onder te verdelen. Daarna kun je kiezen hoe je de gegevens 

wilt weergeven met behulp van de verschillende visualisatieopties. Je kunt eerst al je 

query’s in een keer aanmaken en ze later op een dashboard indelen. Meer informatie 

over het aanmaken van query’s vind je hier in ons Helpcenter.

Stel de benodigde berekeningen op
In het menu Berekeningen kun je aangepaste metrics en kenmerken aanmaken. 

Op die manier kun je geavanceerdere analyses maken en de rapporten afstemmen 

op de complexiteit van je bedrijf. Hier kom je meer te weten over het opstellen van 

aangepaste formules.

Voeg query’s aan je dashboards toe
Zodra je query’s hebt aangemaakt, kun je deze toevoegen en indelen op een dashboard. 

Je kunt je dashboards ook aanvullen met afbeeldingen, tekst, figuren en extra tabbladen.

Vaste leveringen instellen
Vervolgens kun je het delen van nieuwe rapporten automatiseren door vaste momenten 

in te stellen voor de levering aan groepen of individuen. Kies zelf de frequentie en het 

begeleidende bericht met achtergrondinformatie over wat je verstuurt.

Configureer de toegang en machtigingen
Ten slotte voeg je gebruikers toe en configureer je wat ze in Explore kunnen zien. 

Je kunt verschillende toegangsniveaus instellen, variërend van Gebruiker tot Editor 

of Admin.
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022179334
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022184794
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S TA P  4

Communiceer 
en geef je 
team toegang

Nu al je nieuwe rapporten klaarstaan 

in Explore, kun je eventueel nog een 

communicatie- en toegangsplan ontwikkelen 

om je team vast op de hoogte te brengen van 

de veranderingen die eraan komen. Neem 

een moment om je team voorafgaand aan de 

lancering te herinneren aan je strategische 

visie en hoe de door jou gemaakte rapporten 

kunnen helpen om die doelen bij te houden 

en sneller te verwezenlijken. Tijdens deze 

sessie laat je de nieuwe dashboards zien en 

geef je een stapsgewijze demonstratie van 

de belangrijkste metrics die het team moet 

volgen. Houd voor en na de lancering van 

Explore tijd vrij in je agenda om vragen te 

beantwoorden die ontstaan zodra mensen 

met de gegevens aan de slag gaan.

Afhankelijk van hoe groot je organisatie is, 

kun je ook eerst voor een beperkte lancering 

kiezen om vast van een kleine groep 

mensen feedback te verzamelen. Vragen die 

zich hierbij voordoen, kun je vermoedelijk 

ook verwachten als je Explore volledig 

implementeert. Verzamel en verwerk deze 

feedback in FAQ’s, hulpdocumenten en andere 

interne informatiebronnen om de overstap 

naar Explore vlekkeloos te laten verlopen.
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S TA P  5

Moedig 
gebruik aan 
en onderneem 
actie

Gefeliciteerd, je hebt Explore 
gelanceerd! Help je team om het 
meeste uit Explore te halen met 
behulp van deze kleine stappen 
om de betrokkenheid te vergroten.

Zorg dat je team toegang tot de meest recente 

dashboards heeft. Deactiveer dashboards 

die verlopen zijn en voeg aantekeningen 

toe waarin de nieuwste, meest nauwkeurige 

rapporten worden benoemd. Vergeet niet om 

oude links door nieuwere te vervangen, zodat 

teamgenoten op de juiste plek terechtkomen.

Automatiseer het delen waar mogelijk en 

zorg dat gegevens toegankelijk zijn. Vervang 

verouderde geplande rapporten van Insights 

door nieuwe terugkerende rapporten in 

Explore voor al je belangrijkste stakeholders.

Om verandering binnen je serviceorganisatie 

te optimaliseren en stimuleren, is het 

ten slotte ook van belang om de metrics 

waarnaar je kijkt te blijven bijwerken. 

Naarmate je organisatie uitbreidt, veranderen 

je klantenservicegegevens ook continu. 

Met Explore zet je een grote stap richting 

uitgebreidere inzichten in je bedrijf en 

je klanten.
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Tot slot
We hopen dat deze gids je de handvaten biedt om de analyses binnen je bedrijf te 

optimaliseren via de migratie naar Explore. Explore beweegt mee met je organisatie, 

je klanten en hun behoeften. Wat je vandaag als waardevolle inzichten beschouwt, 

kan morgen weer helemaal anders zijn! Het meten van de klantervaring betaalt 

zich uit en de beste resultaten behaal je met zichtbaarheid, samenwerking en 

doorzettingsvermogen. Je klanten verdienen het dat je ze een geweldige ervaring 

biedt en Zendesk staat voor je klaar tijdens elke stap van dit proces.

Meer informatie vind je op: www.zendesk.nl/explore
Voor meer hulpbronnen kun je terecht bij het Explore Helpcenter.

http://www.zendesk.nl/explore
https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/360001735914-Explore

