
zendesk.nl    |    support@zendesk.com    |    Volg ons op @zendesk

Zendesk is voor het derde achtereenvolgende 
jaar opgenomen in het leiderschapskwadrant 
van het rapport

Het magische kwadrant van Gartner 
voor het CRM Customer Engagement 
Center 2018

Dit magische kwadrant heeft betrekking op de wereldwijde markt voor 
klantenservice en supporttoepassingen die zijn ontworpen om klanten
service medewerkers en supportagenten de mogelijkheid te geven 
contact te onderhouden met klanten via het communicatiekanaal waar 
de klant de voorkeur aan geeft. 

In het rapport van dit jaar spreekt Gartner de verwachting uit dat uiterlijk 
in 2022 bij “70% van alle klantinteracties een opkomende technologie 
betrokken is, zoals zelflerende systemen, chatbots of messaging op 
mobiele apparaten, wat nu in 2018 op 15% staat.” Er zijn 13 leveranciers 
onderzocht. Zie hieronder.

Waarom wij van mening zijn dat Zendesk 
zijn positie heeft verbeterd

Meer dan 120.000 klanten en nog steeds 
groeiend

Klik hier en lees het gehele rapport. 
Lees meer informatie over Zendesk en bekijk vandaag nog een demo.

Gartner ziet Zendesk wederom als een leider. Zendesk schrijft zijn 
blijvende positie in het kwadrant met leiders in het rapport van 2018 
toe aan zijn meer dan 120.000 klanten, die bestaan uit zowel kleine 
bedrijven als grote ondernemingen.  Zendesk heeft zijn positie weten 
te behouden vanwege de uitvoering en volledigheid van zijn visie.

In ons meest recente financiële verslag meldt Zendesk dat 38% van 
zijn inkomsten nu afkomstig is van klanten met meer dan 100 Zendesk
licenties.

Zendesk is een van de snelst groeiende klantenservicebedrijven in 
de wereld.

• Onze producten en APIintegraties werken met elkaar samen 
om via alle kanalen een consistente klantervaring aan te bieden

• Onze klanten zijn met name tevreden over de totale eigendoms
kosten van Zendesk en de tijd tot implementatie

• Klanten, waaronder Uber en de University of Tennessee, vinden 
dat Zendesk een krachtige visie heeft en de juiste producten 
op de markt brengt

Het magische kwadrant 2018 van Gartner voor het CRM Customer Engagement 
Center, Michael Maoz, Brian Manusama, 16 mei 2018

Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of service aan die in haar 
onderzoekpublicaties wordt 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.

Klanten verwachten consistentie in hoe zij worden behandeld wanneer zelfservice wordt 
geëscaleerd naar hulp door een klantenservicemedewerker. Leiders op het gebied van 

softwaretoepassingen verwachten op hun beurt dat leveranciers het volgende aanbieden: 
kanaalsynchronisatie, beter gebruik van kunstmatige intelligentie, teamsamenwerking, 

contextuele kennis en een aanpak waarin gebeurtenissen centraal staan.

Het magische kwadrant voor het CRM Customer Engagement Center 2018

https://www.zendesk.nl/resources/gartner-magic-quadrant-crm/?ungated=true
https://www.zendesk.nl/demo/?utm_source=zendesk_resources&utm_medium=zendesk_resources&utm_campaign=gartner

