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Klantervaring wordt een strategische noodzaak voor de manier waarop 
bedrijven concurreren en hun merk onderscheidend maken. Tegelijkertijd 
willen klanten op veel verschillende manieren contact opnemen (spraak, 
e-mail, tekst, chat en social media) en voor contactcenters is het een 
uitdaging om al deze kanalen te beheren en klanten naar de juiste resources 
te leiden.

Deze kanalen worden vaak via aparte silo’s naar het contactcenter 
geleid, waardoor gefrustreerde medewerkers te maken hebben met 
meerdere afzonderlijke toepassingen en klanten ontevreden zijn door hun 
gefragmenteerde en onpersoonlijke ervaringen. 

Wat gebeurt er als er gebruik wordt gemaakt van toonaangevende 
technologie om een cognitief contactcenter te bouwen? U krijgt de 
beschikking over krachtige informatie over uw klanten, realiseert 
voorspellende en proactieve klantervaringen en naadloze integratie in de 
rest van uw organisatie.

Met de juiste resources en oplossingen kan het contactcenter leidend zijn 
bij het vergroten van positieve bedrijfsresultaten.

B2B-bedrijven 
onderscheiden zich door 
de ervaring die ze klanten 
bieden. Deze strategie zal 
in belang toenemen, terwijl 
onderscheid maken op het 
gebied van producten en 
prijs minder belangrijk zal 
worden.1
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1. Customers: The Future of B-to-B Customer Experience 2020, rapport van Walker Research, 2013.

https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
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Zet uitdagingen om in kansen.  

Om de klantervaring te verbeteren, is het van belang om oplossingen te 
vinden die de grootste problemen van uw klanten aanpakken:

  • Gefragmenteerde en onsamenhangende ervaringen
 • Langzame probleemoplossing
 • Lange wachttijden 
 • Ineffectieve medewerkers die geen kennis en ervaring hebben
 • Gebrek aan contactmogelijkheden (zoals chat, telefoon, e-mail)
 • Onpersoonlijke gesprekken

Een cognitief contactcenter bouwen

17%

Amerikaanse 
consumenten geven 
aan dat ze bereid zijn 
om 17% meer uit te 
geven om zaken te 
doen met bedrijven 
die uitstekende service 
bieden.2

59%

59% van de 
consumenten in de 
Verenigde Staten geeft 
aan niet meer terug te 
komen na meerdere 
slechte ervaringen, en  
17% al na slechts één 
slechte ervaring, ook 
als ze uw bedrijf of 
product goed vinden.3

46%
46% van alle 
consumenten geeft aan 
een merk te verlaten 
als medewerkers niet 
deskundig zijn.3 

2. American Express 2017 Customer Service Barometer, American Express, 2017.
3. Experience Is Everything: Here’s How to Get It Right, PwC, 2018.

https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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Terwijl u deze problemen aanpakt, moet u in gedachten houden dat uw 
contactcentermedewerkers ook hun eigen pijnpunten hebben die hen 
ervan weerhouden het werk naar beste vermogen uit te voeren: 

 •  Ze worden overweldigd door te veel informatie.

 •  Ze kunnen niet de juiste informatie vinden om het probleem van een 
klant bij het eerste contact op te lossen.

 •  Ze weten onvoldoende over klanten om een kwestie op een 
persoonlijke manier aan te pakken. 

 • Ze gebruiken te veel toepassingen en systemen. 

 • Ze hebben moeite om in real time antwoorden te krijgen van experts. 

 • Ze willen werkplezier en een goede balans tussen werk en privé. 
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Wat is een cognitief contactcenter? 

In een cognitief contactcenter is informatie verweven in elk onderdeel van 
de klant- en medewerkerservaring. Bij Cisco gebruiken we technologie 
om die ervaringen van binnenuit te transformeren.

Krachtige cloudgegevensanalyses die u 
helpen meer te weten te komen over uw 
klanten

Kunstmatige intelligentie (AI) die 
context toevoegt, suggesties doet en 
voorspellende, proactieve ervaringen 
creëert voor uw klanten 

 Geïntegreerde samenwerking zodat uw 
medewerkers snel en moeiteloos experts 
kunnen bereiken om een probleem bij het 
eerste contact op te lossen
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Contactcenters hadden vroeger onvoldoende gegevens. Nu hebben we 
een overvloed aan gegevens, wat betekent dat u ongekende inzichten kunt 
verkrijgen in de ervaringen van uw klanten. Dankzij deze inzichten kunt u 
nagaan hoe het traject van uw klanten verloopt terwijl ze navigeren door uw 
gehele organisatie – verder dan alleen in het contactcenter. 

Door al die fantastische gegevens te verzamelen, te consolideren en te 
analyseren kunt u de ervaringen van uw klanten verbeteren en versterken.  
U ontdekt op die manier wat zij wel en niet prettig vinden. U kunt patronen 
in hun gedrag identificeren waardoor u hun ervaring nog beter en 
winstgevender kunt maken.

Kunstmatige intelligentie, in combinatie met gegevens, vormt een krachtige 
tool om de omgang met uw klanten te verbeteren. En uw medewerkers 
krijgen de context, kennis en relevante informatie die zij nodig hebben om uw 
klanten een proactieve en voorspellende service te bieden.

Klantervaringen gedreven door gegevens

Contactcenteroplossingen van Cisco 
bieden innovatieve mogelijkheden:

 • Omnichannel
 •  Voorspellende, op analyses 

gebaseerde routing
 •  Samenwerking en communicatie 

met experts
 • CRM-integraties
 •  Analyses van het gehele klanttraject
 • Personeelsoptimalisatie
 • Uitgaande campagnes
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Analyses zorgen voor betere klantervaringen, nu en in de toekomst.

Met Cisco’s Customer Journey Analyzer kunt u klantervaringen dynamisch 
verbeteren om meer tevredenheid, loyaliteit en meerwaarde gedurende de 
levensduur van oplossingen te garanderen. Customer Journey Analyzer is 
cloudgebaseerd en werkt ook samen met uw contactcenteroplossingen 
van Cisco® op kantoor. Al uw klantgegevens, afkomstig van meerdere 
gegevensbronnen en systemen die binnen uw organisatie worden gebruikt, 
worden verzameld en geïntegreerd zodat u een totaalbeeld krijgt van het 
end-to-end klanttraject – allemaal via één tool. 

Aan de hand van statistische prestatieanalyses wordt in Customer 
Journey Analyzer beoordeeld welke kenmerken en gedragingen van 
klanten en medewerkers tot de beste bedrijfsresultaten leiden. U kunt 
‘wat als’-scenario’s opzetten om de zakelijke impact te voorspellen als 
er iets verandert, zoals klantroutering, medewerkersvaardigheden en 
personeelsbezetting. De tool voorspelt zelfs de behoeften van een klant, 
koppelt deze aan de meest geschikte medewerker en routeert deze 
dienovereenkomstig.  

Customer Journey Analyzer biedt een compleet en geconsolideerd zakelijk 
overzicht van het klanttraject waarmee u de operationele efficiëntie, financiële 
prestaties en de klantervaring kunt optimaliseren.
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Soepele migratie naar de cloud

Cisco brengt cloudtechnologie en AI samen en voegt deze toe aan uw 
contactcenter – ongeacht of deze zich op kantoor of in de cloud bevindt. 
U behoudt uw Cisco-contactcenter op kantoor en voegt geavanceerde 
cloudservices toe die uw bedrijfsvoering niet zullen verstoren. Er is 
dan sprake van een hybrid implementatie waarmee u profiteert van 
cloudinnovatie en alle voordelen die daarmee gepaard gaan, totdat u 
er klaar voor bent om volledig te migreren. Bovendien beschermt u uw 
waardevolle investeringen op kantoor.

Pay-as-you-grow flexibiliteit

Om uw overstap naar de cloud nog soepeler te laten verlopen, hebben we 
het Cisco Collaboration Flex Plan for Contact Center opgezet. Collaboration 
Flex Plan maakt het voor u eenvoudiger om een combinatie van 
contactcenterservices – in de cloud, op kantoor en gehost – aan te schaffen 
met een gebruikersgebaseerd abonnement op basis van een pay-as-you-
grow verbruiksmodel. Op die manier kunt u uw gebruikers verplaatsen, zoals 
en wanneer u dat wilt, en extra investeringsbescherming garanderen.

Overweegt u een overstap naar de cloud? 
Lees ons geschiktheidsassessment >

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://ebooks.cisco.com/story/5c656419310c282036a75547?ccid=cc001193&oid=otrsv016465
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Wat houdt het creëren van een voorspellende klantervaring in?

Het betekent op het juiste moment de juiste resource vinden – of dat nou 
een persoon of informatie is – op basis van gesprekken op het moment dat 
deze plaatsvinden. En vervolgens met behulp van die informatie problemen 
oplossen tijdens het eerste contact.

Veronderstel dat een klant via een chat contact legt met het contactcenter. 
Tijdens de communicatie met een medewerker luistert Cisco Answers 
(aangestuurd door AI) mee en stelt in real time relevante artikelen en 
oplossingen voor het probleem van de klant voor. 

Maar wat gebeurt er als we een stap verder gaan? Veronderstel dat we AI 
en machine learning zouden gebruiken om het probleem van de klant te 
voorspellen en hem/haar een oplossing te sturen voordat de klant zelfs maar 
weet dat er een probleem is? Hier begint de magie.

Cisco verweeft kunstmatige intelligentie met het contactcenter om u in staat te 
stellen verder te gaan dan selfservice via bots en medewerkersefficiëntie. 
Met de juiste technologie krijgt u gepersonaliseerde, voorspellende en 
proactieve interacties met uw klanten die hun loyaliteit en waarde gedurende 
de gehele levenscyclus verbeteren.

De noodzaak van voorspellende processen

Een voorspellende 
klantervaring heeft drie 
hoofddoelen:

1.  Klanten op een intelligente 
manier koppelen aan 
medewerkers.

2.  De juiste context bieden, 
precies wanneer dat nodig is.

3.  Gepersonaliseerde, 
voorspellende en proactieve 
service leveren.
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Medewerkers – digitale en menselijke – worden beschouwd als de 
verschilmakers bij het creëren van zinvolle klantinteracties. Maar ze hebben 
vaak wat hulp van experts nodig om klanten oplossingen te kunnen bieden. 
Traditioneel bevindt het contactcenter zich in een silo, waardoor het voor 
medewerkers lastig is om contact op te nemen en te praten met inhoudelijke 
experts en anderen binnen de organisatie. 

Met Cisco-oplossingen kunnen communicatiebarrières worden 
afgebroken en kan het contactcenter worden uitgebreid tot de rest van 
de organisatie. Dit wordt bereikt met een geïntegreerde portfolio van 
samenwerkingsoplossingen die naadloos aansluiten bij uw contactcenter. 

Stel u het gehele bedrijf voor als een gigantisch contactcenter waar elke vraag 
kan worden beantwoord door de juiste persoon. Wanneer een complexe vraag 
wordt gesteld, kan de contactcentermedewerker probleemloos een inhoudelijk 
expert vinden en deze bellen of een bericht sturen zonder ooit zijn/haar 
werkplek te verlaten. 

Op die manier zijn medewerkers productiever, bouwen ze nauwe banden op 
met collega’s in de backoffice en krijgen klanten direct antwoord. 

Een geïntegreerde collaboration-portfolio

68%

Bedrijven die hun 
medewerkers UC-
ervaring (Unified 
Communications) 
bieden, ervaren 
een 68% grotere 
jaarlijkse toename in 
klantwinstmarges.4 

98%
98% van de bedrijven 
ervaart verbeterd 
klantbehoud wanneer 
hun contactcenter 
UC inzet.4

25%

25% van de 
bedrijven ervaart 
een afname in het 
medewerkersverloop bij 
een contactcenter waar 
UC wordt ingezet.4

4. The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer Satisfaction , Aberdeen, juni 2018.
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De voordelen voor uw organisatie:  

 •  Medewerkers zijn gelukkiger en productiever wanneer zij beschikken 
over de tools, resources en klantgeschiedenissen die hen in staat 
stellen succesvol te zijn in hun werk.

 •  Medewerkers hebben on-demand toegang tot context en inhoudelijk 
experts wanneer ze hulp nodig hebben.

 •  Klanten bij wie u het risico loopt dat u deze verliest, blijven behouden 
wanneer u hun behoeften kunt voorspellen en hen kunt verbinden met 
de beste medewerkers.

 •  De operationele efficiëntie wordt verbeterd doordat u gesprekken 
verdeelt over locaties en medewerkers, ongeacht de geografie.

 •  De kosten zijn lager wanneer u uw contactcenterinfrastructuur 
verplaatst naar de cloud.

 •  Medewerkers kunnen proactieve en voorspellende klantervaringen 
bieden, waardoor het contactcenter een strategisch centrum wordt 
voor het vormen van nauwere en winstgevendere relaties met uw 
klanten.

Iedereen profiteert.
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Uw klanten zijn niet altijd eenvoudig tevreden te stellen, maar wanneer 
u hun ervaring tot een strategische prioriteit voor uw bedrijf maakt, 
kunt u allerlei positieve bedrijfsresultaten realiseren, zoals verhoogde 
klanttevredenheid en concurrentievoordeel. Tevreden klanten zullen die 
boodschap verspreiden, waardoor positieve referenties worden gecreëerd 
en de reputatie van uw merk wordt verbeterd. 

Dit alles kan worden bewerkstelligd met toonaangevende technologie en 
de juiste partner die de expertise heeft om u hierbij te helpen. 

De voordelen voor uw klanten:

 • Ze krijgen snellere, betere, proactievere service. 

 • Ze voelen zich begrepen door uw medewerkers.

 •  Ze hebben een naadloze ervaring zonder overdrachten en lange 
wachttijden.

 •  Hun behoeften worden voorspeld en ze worden verbonden met de 
beste medewerker.

 •  Hun problemen worden bij het eerste contact opgelost, zonder de 
noodzaak om terug te bellen.

Bekijk alle manieren waarop u de waarde van uw huidige 
contactcenterinvestering kunt maximaliseren.
Meer informatie >

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html?ccid=cc001193
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Waarom Cisco?
Het bieden van uitzonderlijke klantervaringen – telkens weer – 
is belangrijker dan ooit. Aan de hand daarvan worden immers 
aankoopbeslissingen genomen. Cisco biedt de meest complete 
contactcenterportfolio en combineert oplossingen van wereldklasse 
voor cloudbellen, vergaderen en teamsamenwerking met audio- en 
videoapparaten en headsets. 

 •    Wereldwijd leider op cloudgebied: Cisco is marktleider op het 
gebied van contactcenters. We staan in Noord-Amerika op nummer 
één en wereldwijd op nummer twee. We hebben wereldwijd meer 
dan 30.000 trouwe klanten die gezamenlijk meer dan 3 miljoen 
medewerkers hebben.

 •   Geïntegreerde portfolio: Cisco heeft een brede en nauw 
geïntegreerde portfolio, met grondige expertise op alle gebieden 
van communicatie, contactcenter, samenwerking, bellen, beveiliging, 
netwerken en apparaten. Wij bieden ongekende schaalvoordelen 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de integratie van 
belangrijke mogelijkheden.  

 •    Flexibele migratie: Onze benadering van ‘de cloud eerst, maar niet 
alleen de cloud’ vereenvoudigt uw eerste stappen in de richting van 
de cloud. Begin met een flexibel verbruiksmodel en geavanceerde 
hybrid cloudservices die u cloudinnovatie bieden zonder dat uw 
kritieke activiteiten op kantoor worden verstoord.
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Rapport ophalen Meer informatie

© 2019 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Cisco 
en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/
of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de 
handelsmerken van Cisco naar de pagina Handelsmerken op de Cisco-website. Hier genoemde 
handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het 
woord partner impliceert geen partnerrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1905R)

 •   Intelligente trajecten: Cisco maakt gebruik van de kracht van 
cloudanalyses en kunstmatige intelligentie zodat u contextuele, 
adviserende en voorspellende klantervaringen kunt bieden. We 
hebben miljarden dollars geïnvesteerd in bedrijven die bijdragen aan 
onze AI- en machine learning-praktijk.

 •  Geïntegreerd open platform: Onze openplatformarchitectuur 
garandeert dat u bedrijfsprocessen en workflowefficiëntie 
eenvoudig kunt verbeteren en kunt integreren met alle zakelijke 
tools die binnen uw contactcenter worden gebruikt. Onze intuïtieve 
medewerkersdesktop-, rapportage- en beheertools bieden een 
gemeenschappelijke en uniforme ervaring.

 •  Beveiliging en vertrouwen: Cisco heeft een onbetwistbare reputatie 
voor echte beveiliging, en we blijven miljarden dollars investeren om 
uw contactcenters nog verder te beveiligen.

https://engage2demand.cisco.com/LP=16290?ccid=cc001193&oid=anrco016763
http://cs.co/contactcenter

