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Het probleem
Bedrijven geven duizenden en zelfs miljoenen dollars uit aan CRM-salessoftware en andere 

salestechnologie waarvan wordt beloofd dat ze nauwkeurigere prognoses kunnen opstellen en 

omzetdoelstellingen kunnen realiseren. Toch hebben salesteams van deze bedrijven nog steeds 

moeite om hun streefcijfers te halen.

Hoe kan het dat verkoopleiders met zoveel geld en tijd die in omzetgroei worden geïnvesteerd, 

toch tekortschieten als het gaat om het verbeteren van de prestaties?

Je gebruikt te veel 
salestools

Valkuilen van het salesplatform

Agenten weigeren je huidige 
oplossing te aanvaarden

Je hebt geen inzicht 
in de salesprestaties

De huidige markt wordt overspoeld 

met point solutions waarmee wordt 

geprobeerd kleine stukjes van de 

salesprestatiepuzzel op te lossen, 

van het traceren van e-mails tot 

telefoneren en rapporteren. Maar met 

hoe meer tools je team moet jongleren 

om het dagelijkse werk te verrichten, 

hoe minder tijd je team daadwerkelijk 

aan sales besteedt. Naast de toenemende 

kosten bemoeilijken deze point solutions 

ook de rapportage en beperken ze je 

inzicht doordat gegevens over meerdere 

platforms zijn verspreid.

Je agenten zijn gewend aan intuïtieve, 

op de consument gerichte toepassingen, 

zoals Google, Venmo en Skype, maar 

helaas komt je CRM-salessoftware 

niet eens in de buurt als het gaat om 

het aanbieden van dit soort naadloze 

ervaringen. In feite is de software zó 

ingewikkeld dat je agenten productiever 

zijn zonder deze software, waardoor het 

onmogelijk is om een consistent 

salesproces op te zetten of zinvolle 

gegevens vast te leggen. In het veld 

gaan nog veel meer gegevens verloren 

zonder een volledig functionele en 

eenvoudig te gebruiken mobiele ervaring.

Met agenten die zo weinig informatie 

invoeren gedurende de gehele 

salescyclus, is het ontdekken van 

zinvolle salesinzichten vanwege het 

grote aantal gegevens eenvoudigweg 

niet mogelijk. En zelfs als dat wel zo zou 

zijn, dan bieden de meeste oplossingen 

niet de big-data-infrastructuur die nodig 

is om de gegevens aan te leveren. 

In plaats daarvan loop je achter en 

moet je tabelrapporten samenstellen 

die basisvragen met ja of nee kunnen 

beantwoorden, maar die weinig tot geen 

inzicht geven in hoe prestaties kunnen 

worden geoptimaliseerd.

59% 74% 65% 

van agenten zegt dat ze 

met te veel salestools 

moeten werken.

Bron: Accenture

van salesteams die 

gebruikmaken van 

CRM-software heeft 

een slechte acceptatiegraad.

Bron: Qotient

van verkopers zegt dat 

het te moeilijk is om 

zinvolle inzichten uit 

hun gegevens te halen.

Bron: Domo
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De oplossing
All-in-one salesplatforms geven verkopers de flexibiliteit en de tools die ze nodig hebben om hun 

quota voorbij te streven en hun omzet te verhogen, terwijl ze de gegevensdiepte en inzichten 

genereren waarmee verkoopleiders prestaties systematisch kunnen begrijpen en verbeteren.

Toegang tot alle tools die je 
nodig hebt op één plaats

Winnen met all‑in‑one

Geef de agenten een oplossing 
die ze willen gebruiken

Gegevensgestuurde 
salesgegevens

Dankzij all-on-one platforms zijn er geen 

meerdere PoS-oplossingen meer nodig 

doordat je bedrijf de beschikking heeft 

over allerhande tools voor e-mail, 

telefoneren, leadscoring, prognoses en 

meer, allemaal in één enkele interface. 

Productiviteit neemt toe zonder heen 

en weer contact tussen platforms, en de 

zichtbaarheid verbetert zonder dat punten 

hoeven te worden verbonden tussen 

gegevens uit meerdere systemen.

All-in-one platforms zijn gebouwd met 

gebruiksgemak en meerdere apparaten 

in het achterhoofd. Alles-in-één-platforms 

bieden salesteams handige, consument-

gerichte gebruikerservaringen die 

acceptatie bevorderen. Gesprekken 

opnemen, e-mailintegratie, 

geautomatiseerde waarschuwingen 

voor gegevensinvoer en andere tools 

stroomlijnen het vastleggen van gegevens 

en helpen je om je salesproces beter te 

volgen en beheren. Ten slotte betekent 

mobile-first dat agenten altijd en overal 

gemakkelijk verbonden kunnen blijven.

Naarmate de acceptatie van je 

salesoplossing door agenten groeit, 

groeit ook de kwantiteit en kwaliteit 

van de informatie die je verzamelt. 

Met de kracht om grote hoeveelheden 

gegevens vast te leggen en verwerken, 

stellen alles-in-één platforms verkopers 

in staat hun kwalificatie-, communicatie- 

en conversieprocessen te visualiseren 

en er dieper op in te gaan. Gewapend 

met rapporten zoals analyses van 

verloren deals en optimalisatie 

van winpercentages, kan je team 

omzetgroeikansen identificeren en 

aanpakken.

75% 95% 30x 

toename in salesproductiviteit verhoging in acceptatie 

door gebruikers

meer gegevens vastgelegd
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Contact
Ga voor meer informatie over hoe het all-in-one 

salesplatform je bedrijf kan transformeren

naar www.zendesk.nl/sell/

http://www.zendesk.nl/sell/

