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teweegbrengt voor de customer experience
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Als je je een callcenter voorstelt vóór de overstap op een hybride werkplek waarbij sommige medewerkers 
vanuit huis werken, zie je wellicht een groot, lawaaiig kantoor voor je waarin een manager rondrent. 
Op elke werkplek zit een medewerker met een headset, een bureautelefoon en een monitor. Zodra 
er in het callcenter een nieuwe oproep binnenkomt, wordt die doorgezet naar een beschikbare 
medewerker, die snel de klantgegevens opzoekt via meerdere schermen en systemen. 

Computer Telephony Integrations (CTI's) voor de klantenservice hebben welkome verbeteringen voor 
dit proces gebracht door medewerkers een overzicht van eerdere interacties met klanten te bieden.  
Er is echter nog ruimte voor verbetering om tot de ideale customer experience te komen. 

Zelfs met een CTI-systeem kost het bedrijven vaak moeite om medewerkers een volledig beeld van 
klanten en hun eerdere interacties met andere afdelingen te bieden. CTI integreert telefonie niet in de 
routing-engine voor andere kanalen. Met andere woorden: het is moeilijk om de capaciteit en werklast 
te beheren als je telefonie gebruikt in combinatie met andere kanalen (chat, messaging, enzovoort) die 
niet zijn gesynchroniseerd en binnenkomen via dezelfde routing-engine.

Een voorbeeld: een medewerker ontvangt een oproep van Jantine Smit maar heeft geen toegang tot 
de e-mailberichten die ze heeft verzonden en ontvangen, de kennisdatabaseartikelen die ze al heeft 
bekeken, de chatgesprekken die andere medewerkers met haar hebben gevoerd of de producten die 
ze mogelijk heeft gekocht. 

Voorwoord van Patrick Beyries
VP, Product Management, Salesforce Service Cloud

*'State of Service', Salesforce, december 2020.

van de serviceprofessionals zegt dat het zonder de hele  
klantcontext onmogelijk is om goede service te bieden.* 79%

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/


3  TELEFONIE VOOR DE MODERNE KLANTENSERVICE

Verwachting

76%

66%

van de klanten verwacht 
consistente interacties 
met alle afdelingen.

van de klanten verwacht 
dat bedrijven precies 
weten wat ze nodig 
hebben en verwachten.

Realiteit

52%

34%

van de klanten 
beschrijft de meeste 
service-interacties als 
gefragmenteerd.

van de bedrijven 
behandelt klanten 
over het algemeen als 
individuen.

Wat van de klantenservice wordt verwacht 
en de realiteit*

De operationele beperkingen en daarmee de hybride werkregelingen die COVID-19 met zich 
meebracht, maakten callcenterbeheer nog lastiger. Door de regels voor social distancing werd 
thuiswerken de norm en zaten medewerkers niet meer aan hun bureau.

Callcentermanagers konden niet meer leidinggeven door rond te lopen en zichtbaar te maken dat 
ze beschikbaar waren om medewerkers te helpen met lastige oproepen. Bovendien stapten klanten 
snel over op digitale kanalen en gebruikten ze de telefoon alleen nog om belangrijke en ingewikkelde 
kwesties aan te kaarten waarvoor medewerkers al hun empathie en aandacht nodig hadden en binnen 
enkele seconden de voorgaande communicatie via andere kanalen moesten doornemen. 

Het is volledig begrijpelijk als klanten hun geduld verliezen als ze in situaties als deze eerdere 
gesprekken moeten herhalen en ontdekken dat belangrijke zaken uit eerdere gesprekken niet zijn 
vastgelegd. Ze verwachten een naadloze en persoonlijke ervaring wanneer ze de tijd nemen om de 
klantenservice te bellen, maar in plaats daarvan krijgen ze een 'Wie bent u?'-ervaring.

Dat moet beter kunnen.

*'State of the Connected Customer', Salesforce, oktober 2020.

https://www.salesforce.com/blog/lessons-from-moving-global-support-engineers-to-work-from-home/
https://www.salesforce.com/blog/lessons-from-moving-global-support-engineers-to-work-from-home/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Dit is de thuisbasis van medewerkers om omni-channelklantenservice te bieden.  
Alles wat ze nodig hebben om problemen van klanten op te lossen staat op één plaats.



5  TELEFONIE VOOR DE MODERNE KLANTENSERVICE

De telefonische customer 
experience optimaliseren
Gelukkig voor servicecentermanagers heeft digitale 
telefonie zich snel ontwikkeld, zodat het nu deel 
uitmaakt van de uniforme, digitale ervaring.

Voortbouwend op onze andere digitale tools, zoals chat en bots, 
biedt Service Cloud Voice onze medewerkers nieuwe workflow- en 
kennistools tijdens het gesprek. Daardoor stijgt hun servicekwaliteit 
en productiviteit, terwijl ze onze klanten op een empathische 
manier kunnen bedienen.

Rene Yoakum
Chief Customer & People Officer bij 
Remitly
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CTI

Integratie met klantdata aan het begin 
van het gesprek

Medewerkers kunnen oproeprecords en 
digitale chatrecords niet naast elkaar leggen

Medewerker moet aantekeningen 
maken tijdens of na het gesprek

Gespreksopnamen kunnen na het gesprek 
handmatig worden uitgeschreven en 
worden toegevoegd aan een klantrecord  
of worden gebruikt voor training

Kan selecte gesprekken opnemen

Telefonie gescheiden van digitale 
kanalen – andere gebruikerservaring 
voor digitale servicemedewerkers

Dynamische data-integratie tijdens het hele 
gesprek

Oproepdata kunnen worden weergegeven 
zoals elk ander digitaal kanaal

De door de medewerker te volgen 
workflows en acties kunnen onterecht 
worden beïnvloed door de wens van de 
medewerker om het probleem snel af te 
handelen, zodat mogelijk niet de beste 
aanpak voor de klant wordt gevolgd

Dankzij de combinatie van kunstmatige 
intelligentie, machine learning en 
realtime transcriptie worden de beste 
vervolgstappen automatisch aan de 
situatie aangepast

Het gesprek wordt in realtime opgenomen

Realtime transcriptie zorgt nog tijdens het 
gesprek voor direct doorzoekbare digitale 
records

Alle gesprekken worden automatisch opgenomen

Telefonie wordt op dezelfde manier behandeld 
als andere digitale kanalen – medewerkers 
handelen alle kanalen op dezelfde plaats af

Digitale telefonie

CTI-integratie en digitale telefonie

Met digitale telefonie kunnen oproepen via de cloud worden 
doorgestuurd naar servicemedewerkers. Zij kunnen die vervolgens 
beantwoorden via hun laptop, vanuit huis, in een contactcenter, 
in een tent, vanuit een boom – overal waar ze een wifiverbinding 
hebben. Zowel inkomende als uitgaande oproepen worden beheerd 
door een gecentraliseerd, geautomatiseerd routingsysteem.

Voorheen kon oproeptechnologie maar in beperkte mate 
bijhouden wat er eerder met de oproep was gebeurd, bijvoorbeeld 
naar wie deze was doorgezet, het IVR-pad (Interactive Voice 
Response) dat de oproep had gevolgd en de duur van het gesprek. 
Cloudgebaseerde digitale telefonie maakt meer data beschikbaar 
om alle aspecten van een oproep – van begin tot eind – te volgen, 
te meten en te beïnvloeden.

van de serviceprofessionals 
zegt dat de telefoon het 
voorkeurskanaal is voor 
complexe kwesties.*

76%

*'State of Service', Salesforce, december 2020.

WAT IS DIGITALE TELEFONIE?

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
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DE VOORDELEN VAN DIGITALE TELEFONIE

Met digitale telefonie neemt de effectiviteit van de klantenservicemedewerker enorm toe. Doordat 
telefoniedata op dezelfde manier worden vastgelegd als data van digitale kanalen, kunnen medewerkers 
sneller beginnen met het helpen van klanten. De medewerker hoeft niet door schermen te klikken om 
de situatie van de klant vast te stellen, maar de klantenservicesoftware creëert een klantdossier op basis 
van interacties via alle digitale kanalen en biedt de medewerker zo een totaalbeeld.

De medewerker kan zich nu dus richten op het gesprek en wordt daarbij geholpen door realtime 
aanwijzingen op het scherm. Doordat het niet nodig is om cruciale aspecten van het gesprek met de 
klant vast te leggen terwijl ze de gesprekshistorie doornemen, kan de medewerker met volle aandacht 
luisteren naar de klant. Hierdoor houdt de medewerker meer denkruimte over en wordt deze minder 
emotioneel belast, wat leidt tot een betere relatie met de klant.

Een emotionele connectie met bellers is vooral belangrijk omdat bellen niet de eerste stap is die 
klanten zetten om een probleem op te lossen. Ze bellen vaak pas nadat ze selfservice of asynchrone 
methoden hebben geprobeerd om complexe kwesties op te lossen. Daarom hebben ze aan de andere 
kant van de lijn iemand nodig die meedenkt.

Voorheen aarzelden organisaties om naar de cloud over te stappen vanwege 
zorgen over de gesprekskwaliteit. Die was namelijk sterk afhankelijk van de 
afstand tot de platforminfrastructuur. 

Ook is het niet ongewoon dat bedrijven over regiogebonden technologieën 
van verschillende leveranciers beschikken die ze zelf moeten onderhouden 
en beheren. Ondernemingen kunnen hun contactcenter wereldwijd beheren 
met één platform voor alle medewerkers in het bedrijf. We hebben gezien dat 
organisaties met honderdduizenden medewerkers dit platform gebruiken – 
allemaal gelijktijdig – zonder enig kwaliteitsverlies. Ook snelheid is een factor, 
omdat het eenvoudiger en sneller is om een callcenter in de cloud op te zetten 
dan verschillende regionale callcenters.

Bill Patterson
EVP & General Manager of CRM Applications
Salesforce
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Biedt de volledige context die nodig is om complexe kwesties op te lossen

Een dialoog maakt het eenvoudiger om empathie te voelen en te tonen

Biedt cruciale inzichten met realtime transcriptie van gesprekken

Verhoogt de medewerkersproductiviteit en verbetert de klanttevredenheid

Bevordert proactieve dienstverlening via IVR's die eenvoudig kunnen worden bijgewerkt

Biedt een centrale plaats voor gesprekken met klanten en informatie over hen

Combineert coachingopties voor medewerkers met inzicht in gesprekken

De voordelen van digitale telefonie

FLEXIBILITEIT BIEDEN ZONDER AFBREUK AAN DE DATABEVEILIGING

In de beginjaren van cloudtechnologie waren IT-organisaties bang dat er beveiligings- of prestatieproblemen 
zouden optreden bij het overbrengen van telefonie naar de cloud. Dat is verleden tijd.
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De klantenbinding verbeteren
Digitale kanalen bevinden zich in een groeitraject, maar 
dat betekent niet dat het gebruik van de telefoon afneemt. 
Klanten die handig zijn met digitale technologieën gebruiken 
al andere methoden voordat ze de telefoon pakken. Ze kiezen 
pas voor de telefoon als ze hun probleem niet via een andere 
technologie kunnen oplossen.

Telefoongesprekken hebben daardoor een sterkere emotionele 
lading dan voorheen. Hoewel dit gesprekken lastiger maakt, 
biedt het ook een grote kans om de bestaande klantrelatie te 
verbeteren en de merkloyaliteit te versterken.

Met cloudtelefonie kunnen medewerkers hun aandacht bij de klant houden dankzij 
automatische transcriptie van gesprekken waarmee data in realtime worden vastgelegd.
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DRIE TIPS OM TELEFONIE OPTIMAAL TE BENUTTEN VOOR EEN BETERE KLANTENBINDING

Neem de tijd om scenario's voor digitale telefonie te definiëren en te documenteren

Door digitale oproepdata te verzamelen en te analyseren, kun je allerlei standaardscenario's 
onderscheiden waarin je klanten de telefoon gebruiken. Neem de tijd om deze terugkerende 
gebruiksscenario's in kaart te brengen. Voeg daarbij het volgende toe:

•  De primaire trefwoorden die in de realtime transcriptie moeten worden gekoppeld aan  
het scenario

• Gangbare communicatiestromen en actieketens die tot het scenario leiden

• Een script op basis van eerdere, vergelijkbare scenario's

• Een aantal ideale opties voor probleemoplossing

Zo kun je de juiste medewerkers op het juiste moment proactief op grote schaal specifieke 
oplossingen voor de klant bieden.

1
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Breng klanten zo mogelijk in contact met dezelfde medewerkers

Heb je zelf misschien een voorkeur voor een bepaalde kelner bij je favoriete restaurant?  
Iemand die weet waar je wilt zitten en je voorgerecht alvast noteert wanneer je binnenkomt? 
Met digitale telefonie kun je klanten hetzelfde comfort bieden. 

Als je klanten die terugbellen doorzet naar dezelfde medewerker, zijn ze blij dat ze het probleem 
niet opnieuw hoeven uit te leggen. Ze weten dat de medewerker al op de hoogte is van hun 
probleem en ze vertrouwen erop dat deze het gesprek heeft onthouden. Hoewel het CRM-
systeem op de achtergrond actief is en allerlei details biedt, is het vertrouwen niet daarop 
gebaseerd. In plaats daarvan waarderen klanten de persoonlijke relatie met de medewerker  
'die hen begrijpt' en eerder heeft geholpen.

Bied klanten een keuze in plaats van ze direct door te verbinden

Klanten bellen wanneer ze hulp nodig hebben, maar op dat moment is hun gewenste 
servicemedewerker mogelijk niet beschikbaar. Verbeter de klantenbinding door klanten de 
keuze te bieden om direct met een nieuwe medewerker te worden doorverbonden of te 
wachten op de medewerker met wie ze eerder hebben gesproken.

Als de klant een nieuwe medewerker wil spreken, kun je deze direct een script tonen om 
de situatie door te nemen aan het begin van het gesprek, zodat de klant het verhaal niet 
opnieuw hoeft te vertellen. Hierdoor krijgen klanten de indruk dat ze in goede handen zijn en 
dat de medewerker de context van het gesprek begrijpt, ook al hebben ze elkaar nooit eerder 
gesproken. Klanten krijgen niet meer te horen: "Blijf aan de lijn, terwijl ik de informatie erbij pak."

De telefoon zal altijd een belangrijk onderdeel blijven van de customer experience. Het biedt 
klanten gemoedsrust wanneer ze urgente, emotioneel beladen of belangrijke vragen hebben. 
Als je een empathische, gepersonaliseerde ervaring biedt die is toegesneden op de unieke 
situatie van de klant, kun je een tevreden klant veranderen in een grote fan.

3

2
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"In de markt die wij bedienen, is het heel gewoon om meerdere banen te hebben. Als onze klanten 
haast hebben, geven ze de voorkeur aan een telefoontje, zodat hun problemen snel worden opgelost", 
zegt Jesser Cruz, Senior Program Manager bij Remitly. "Voor onze klanten is de telefoon een van de 
voorkeurskanalen om urgente kwesties op te lossen. Klanten waarderen het echt als ze met iemand 
kunnen praten. Door persoonlijker contact met klanten en echt naar ze te luisteren wanneer ze bellen, 
krijgt ons merk een menselijker gezicht en dat biedt enorme kansen.

"De telefoon blijft een belangrijk communicatiemiddel en biedt het bedrijf een kans om klantcontact een 
geheel nieuwe dimensie te geven. De stem van je medewerker wordt de stem van je merk en als je data 
strategisch kunt benutten, biedt die veel toegevoegde waarde en bied je je klanten echt gemoedsrust.

"Dankzij de overstap naar cloudtelefonie kunnen we ons traject naar een omni-channelervaring veel 
beter stroomlijnen en alle kanalen consolideren op één platform", zegt Cruz. "Maar het belangrijkste 
is dat we de medewerkers nu contextuele data kunnen bieden, ongeacht het kanaal. Hierdoor 
beschikken ze over al het benodigde om problemen van klanten op een effectieve manier op te lossen. 
Ook kunnen onze teammanagers medewerkers zo in realtime te coachen met functionaliteit zoals 
transcriptie en mogelijkheden om contactkansen te volgen en medewerkers effectief te begeleiden."

Remitly verbetert de klantenbinding met digitale telefonie

Remitly is een sterk groeiende financiële dienstverlener die voordelige betaaldiensten biedt, voornamelijk 
aan Amerikaanse immigranten die geld sturen naar familie en vrienden in andere landen. Het bedrijf  
heeft 1200 callcentermedewerkers, die werken op het hoofdkantoor in Seattle en in lokale callcenters  
in de Filipijnen, India en Nicaragua.

CASESTUDY

Jesser Cruz

Senior Program Manager 
Remitly
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Servicemedewerkers in staat 
stellen om snel buitengewone 
service te bieden
Behalve de eerder beschreven voordelen, biedt digitale telefonie 
klantenservicemedewerkers ook de mogelijkheid om aan de 
verwachtingen van klanten te voldoen. Tegelijkertijd biedt het 
servicemanagers inzicht in de capaciteiten van het team en 
verbeterpunten, zodat ze medewerkers goed kunnen coachen  
en in realtime feedback kunnen geven.

Op basis van vastgelegde oproepdata en transcripties, ontvangen medewerkers aanbevelingen voor de 
beste vervolgstappen en workflows om cases sneller af te handelen en de klantenbinding te verbeteren.
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VOORDELEN VAN DIGITALE TELEFONIE VOOR MEDEWERKERS

Digitale telefonie helpt medewerkers gepersonaliseerde, doordachte service te bieden doordat 
ze inzicht krijgen in sales, service, marketing en commerce. Dit biedt hen de mogelijkheid om te 
anticiperen op de behoeften van klanten en routinetaken te automatiseren. Hierdoor veranderen 
gesprekken met klanten van transactionele interacties in kansen om relaties te verbeteren.

Met slimme IVR worden oproepen beter gescreend en doorgeschakeld

Bedrijven kunnen dynamische, slimme IVR-systemen met geïntegreerde chatbots implementeren om 
informatie vast te leggen over de reden waarom een klant belt of deze door te verbinden met de beste 
medewerker voor diens vraag. Stel dat een klant een hotel belt omdat een reis wordt verzet vanwege 
een storm. Het IVR-systeem beschikt over actuele weersinformatie en kan de klant doorverbinden  
met een medewerker die de reservering direct kan wijzigen. 

Realtime transcriptie voorkomt stress en faalangst bij medewerkers

Realtime transcriptie leidt tot minder stress bij medewerkers, omdat ze zich helemaal kunnen 
richten op het gesprek, actief kunnen luisteren en empathie kunnen tonen in plaats van de hele 
tijd aantekeningen te maken. Dit leidt niet alleen tot een betere en productievere ervaring voor de 
medewerker, maar verbetert ook de customer experience.

Gangbare workflows worden versneld met AI

Doordat AI het gesprekstranscript direct analyseert, kunnen medewerkers gangbare workflows tijdens 
het gesprek sneller afhandelen (bijvoorbeeld een hotelboeking verzetten). Dit betekent dat problemen 
van klanten sneller worden opgelost. Productiviteitstools op basis van AI zorgen ervoor dat problemen 
sneller en vaker tijdens het eerste gesprek worden opgelost en dat er meer klanten in minder tijd 
kunnen worden geholpen.

Toen Ellen Lagerwij bijvoorbeeld haar autoverzekeraar belde voor hulp, kon een medewerker die zich 
doorgaans met woonverzekeringen bezighield snel de polis van Ellen raadplegen en controleren wat de 
beste vervolgstap was – zoals het raadplegen van kennisdatabaseartikelen over het indienen van een 
claim of het openen van formulieren die Ellen mogelijk nodig had om de schade te beschrijven voor 
een monteur. Hierdoor kunnen medewerkers proactief zijn terwijl ze ook hun eigen prestaties en de 
customer experience verbeteren.

van de servicemedewerkers zegt zich dankzij de automatisering 
van routinetaken met ingewikkeldere cases te kunnen 
bezighouden. In 2018 was dat nog 69%.*77%

*'State of Service', Salesforce, december 2020.

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
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Uitdagingen
Half maart 2021 verlegde Sonder snel het accent naar het bieden van oplossingen voor langdurige 
verblijven. Het bedrijf wilde een contactloze, digitaal ondersteunde ervaring bieden die: 

•  Het voor gasten eenvoudig zou maken om problemen op te lossen of antwoord op vragen te krijgen, 
hetzij via selfservice of door contact op te nemen met een medewerker met de juiste vaardigheden

•  Het bedrijf flexibiliteit zou bieden en in staat zou stellen om zich snel aan te passen, bijvoorbeeld 
met het oog op COVID-19 of eventuele natuurrampen

Oplossing
Dankzij Service Cloud Voice met Amazon Connect kon Sonder zijn servicekanalen opschalen, oproepen 
aanzienlijk beter doorzetten en het IVR-systeem direct aanpassen aan een veranderende wereld en snel 
veranderende behoeften. Het bedrijf kan nu eenvoudig data over gasten gebruiken om hun oproepen 
door te sturen naar de deskundigste en bekwaamste medewerker – allemaal zonder dat de gast een 
complex IVR-systeem moet doorlopen.

Dankzij Service Cloud Voice is de ervaring van medewerkers ook beter gestroomlijnd, omdat ze minder 
vaak hoeven te klikken om gasten snel en efficiënt te helpen. Elke klik die ze uitsparen resulteert in tijd- 
en kostenbesparingen én in een betere ervaring voor gasten.

Sonder gebruikt momenteel realtime transcriptie om gespreksinformatie vast te leggen en coaching te 
bieden. In de toekomst wil het bedrijf de gespreksinhoud en context uit de transcripten ook gebruiken 
om de beste vervolgstappen aan te bevelen aan medewerkers.

Resultaten

van de tijd heeft een medewerker maar één scherm nodig.90%

Sonder zet de toon met contactloze, digitaal ondersteunde horecadiensten

Sonder brengt een revolutie in de horeca tot stand met innovatieve diensten op basis van technologie en 
inspirerende, doordacht ontworpen accommodaties in één naadloos beheerde ervaring. Sonder maakt 
betere overnachtingen voor iedereen beschikbaar met allerlei accommodatieopties – van kamers tot 
suites en appartementen – in 35 steden, acht landen en drie continenten. Met de innovatieve app van 
Sonder krijgen gasten toegang tot selfservicefuncties en 24/7 lokale support.

CASESTUDY
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Het succes van digitale 
telefonie meten

Realtime gesprekstranscripten bieden 
inzicht in de prestaties van medewerkers, 
zodat managers hen objectieve 
feedback kunnen geven op basis van 
CSAT's (Customer Satisfaction Scores), 
gemiddelde afhandeltijd (AHT) en andere 
KPI's (Key Performance Indicators).

Hier volgen een paar specifieke KPI's die 
doorgaans worden verbeterd met digitale 
telefonie:

• Productiviteit van medewerkers

• Klanttevredenheid

• Klantbehoud

• Medewerkersverloop

• Oplossing tijdens eerste gesprek

KPI's die doorgaans minder tijd vereisen:

• Gemiddelde afhandeltijd van oproepen

• Gemiddelde voltooiingstijd van oproepen

• Beheertijd voor managers

CALLCENTERMANAGERS HEBBEN BAAT BIJ 
DIGITALE TELEFONIE

Een servicemanager kan niet overal tegelijk kan 
zijn, maar een IVR-systeem met telefonie-integratie 
en live transcriptiebots heeft die beperking niet. 
Dit betekent dat inkomende oproepen kunnen 
worden geschift voordat ze een medewerker 
bereiken. Ook weten callcentermanagers op het 
moment dat een probleem groter wordt, precies 
wat er speelt. Lees hier hoe.

Bij een regionaal probleem, zoals extreem 
weer, stroomuitval of andere grootschalige 
serviceverstoringen, kan een eenvoudig 
implementeerbaar IVR-systeem direct het 
verschil maken. Servicemanagers kunnen meteen 
een systeembericht of medewerkersmelding 
activeren voor een specifiek gebied. Bellers die 
een hittegolf moeten verduren, krijgen geen 
waarschuwing meer voor hevige sneeuwstormen.

Met digitale transcriptie kunnen managers 
gesprekken met klanten in realtime bekijken, 
zodat ze direct coaching of hulp kunnen bieden 
via een privéchat. Dit biedt hen ook inzicht in 
nieuwe scenario's of regionale kwesties waaraan 
medewerkers moeten worden toegewezen.
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De productiviteit van  
het servicecenter sneller  
verhogen met slimme 
procesautomatisering
Wat kan een telefonie-ervaring via een CRM-systeem bij 
inkomende oproepen bieden dat een bureautelefoon met 
een computerterminal niet kan? Kort samengevat gebruiken 
servicecenters realtime gesprekstranscripten voor slimme 
procesautomatisering – om aanbevelingen te doen, workflows  
te starten en de benodigde tijd na de oproep te verminderen. 

Oproepdata en klantinformatie worden met kunstmatige 
intelligentie (AI) geanalyseerd voor slimme procesautomatisering.
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DIGITALE TRANSCRIPTIE ONTSLUIT DE KRACHT VAN TELEFONIE

Hoewel je in een traditionele callcenteromgeving gesprekken kunt opnemen voor kwaliteitsdoeleinden 
en ad-hocevaluaties, is dat niet handmatig mogelijk voor elk gesprek. Zelfs als een gesprek wordt 
uitgeschreven, is het ingewikkeld en tijdrovend om inzichten uit verschillende gesprekken te distilleren 
en die vervolgens te verzamelen. 

Met geautomatiseerde digitale transcriptie kun je het proces stroomlijnen, je systemen trainen om 
trends op te sporen, de betekenis en hoofdonderdelen van elk gesprek vaststellen en deze data 
gebruiken om je dienstverlening verder te verbeteren. Dat doe je zo:

•  AI kan data over de stemming en tevredenheid van de klant over de afhandeling van een oproep 
objectief evalueren volgens jouw regels en een geautomatiseerde score toekennen die betrouwbaarder 
en consistenter is dan een score die haastig door een medewerker wordt bepaald na een oproep.

•  Zelfs de servicecentermanager van het jaar kan niet honderden gesprekstranscripten per dag 
doornemen en omzetten in inzichten, maar AI kan dit wel.

•  Als je gespreksdata op dezelfde manier verwerkt als data van andere digitale kanalen, met dezelfde 
koppelingen en integraties, kunnen medewerkers direct vervolgstappen uitvoeren via andere  
digitale kanalen.
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Uitdaging
Callcentermedewerkers moesten een groot aantal veelgestelde vragen afhandelen, ook over onderwerpen 
die het bedrijf wettelijk niet mocht bespreken.

Oplossing

•  Oproepen van klanten worden direct doorgezet naar het beste digitale kanaal voor het probleem 
door digitale telefonie in het klantenservicesysteem te integreren

•  Een 360 graden klantoverzicht om de klant bij alles centraal te stellen

•  Een chatfunctie waarmee medewerkers gepersonaliseerde livechats kunnen starten op basis van de 
manier waarop klanten en prospects een site gebruiken

Resultaten
Klanten krijgen sneller antwoord op veelgestelde vragen en medewerkers kunnen meer tijd besteden aan 
strategische kwesties die meerwaarde bieden. Bovendien kunnen ze cases sneller afsluiten. Vanwege dit 
succes heeft Member Support de oplossing beschikbaar gemaakt voor medewerkers van de hele afdeling.

Een dienstverlener op het gebied van persoonlijke financiën biedt een consistente 
customer experience door telefonie en digitale kanalen te integreren

CASESTUDY
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REALTIME TRANSCRIPTIE TILT KRACHTENBUNDELING VOOR CASES NAAR EEN HOGER 
(DIGITAAL) NIVEAU

Getotaliseerde data uit gesprekstranscripten bieden enorm veel informatie, maar realtime 
gesprekstranscripties kunnen ook heel goed medewerkers op het juiste been zetten. Alle best 
practices, inzichten en tips voor het afhandelen van uitdagende scenario's kunnen als trefwoord of 
trigger op je scherm verschijnen. Je kunt eenvoudig in realtime meldingen tonen voor coaching, 
suggesties en voorgeschreven vervolgstappen. 

Zo ziet dit er in de praktijk uit:

Beste vervolgstap

•  Een klant wil een order opnieuw inplannen en als vervolgstap wordt een workflow 
aanbevolen die aangeeft hoe de order opnieuw wordt ingepland.

•  Een ondernemer heeft vragen over onderhoud van een oud espressoapparaat en als 
vervolgstap wordt aanbevolen om te vragen of de ondernemer wil upgraden naar een 
nieuwer model met een inruilaanbieding.

• Als een klant een product noemt, kun je automatisch een artikel of stap voorstellen.

Coaching

•  Trefwoordmeldingen kunnen worden gebruikt voor realtime coaching op essentiële vlakken, 
bijvoorbeeld als een manager een medewerker wil trainen om het restitutieproces beter 
onder de knie te krijgen.

•  Als de medewerker iets ongepasts zegt, kun je in realtime een potentieel nalevingsprobleem 
melden aan de manager.

Conversational intelligence

•  Achterhaal de wensen van klanten in realtime met gesprekstranscripten en wijs 
medewerkers op nuttige informatie.
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Uitdagingen
Aan het begin van de coronapandemie zag Sonos het aantal serviceaanvragen met 24% stijgen. Het 
bedrijf schaalde de digitale dienstverlening op om deze hogere volumes te kunnen afhandelen. Het 
helpcentrum bood klanten de mogelijkheid om 24/7 zelf antwoord te vinden op eenvoudige vragen, 
terwijl chatbots een interactievere ervaring boden. Sonos maakte ook gebruik van Salesforce Lightning 
Flow om medewerkers in te werken en de opleidingstijd terug te dringen.

Daarnaast moest het bedrijf zijn oplossing voor telefonische support upgraden om premium klanten 
een betere ervaring te bieden. Met de voorgaande oplossing was het niet mogelijk om premium 
klanten te identificeren. Sonos legde ook niet alle gespreksinhoud van cases vast – de inhoud van 
wel 20% van de gesprekken ging verloren. Het bedrijf had een oplossing nodig om de transparantie 
van het telefoniekanaal te verbeteren en de basis te leggen voor de uitrol van een nieuw premium 
telefonieaanbod met meer personalisatie en een dynamisch IVR-systeem.

Oplossing
In samenwerking met Neuraflash implementeerde Sonos in slechts zes weken Service Cloud Voice 
voor meer dan 1000 internationale medewerkers. Service Cloud Voice helpt bij de afhandeling van 
cases van premium abonnees door medewerkers de volledige context van klanten te bieden en ze in 
staat te stellen om het gesprek te personaliseren. 

Elke gesprek wordt nu automatisch vastgelegd als onderdeel van een case, zodat Sonos veel meer data 
en analytics vergaart uit oproepen van klanten. Bovendien heeft Sonos een automatiseringsworkflow 
voor de klantenservice ontwikkeld. Wanneer een klant belt, krijgt de medewerker automatisch 
de contactgegevens en open cases te zien. Mede hierdoor is de doelstelling gerealiseerd om de 
gemiddelde afhandelingstijd met 10% terug te dringen.

Enkele resultaten:

Klanten kijken niet alleen naar de service die ze nodig hebben. Ze kijken naar 
hun hele ervaring met Sonos. Dus waarom zouden wij niet hetzelfde doen?

Ruth Sleeter
CIO 
Sonos

1000
internationale medewerkers 
werkten binnen zes weken  
met Service Cloud Voice

10%
verwachte afname van de 
gemiddelde afhandelingstijd 
dankzij verbeterde 
efficiëntie en workflows

Sonos verbetert de klantrelaties met consistente ervaringen

Sonos is een maker van audioproducten uit Santa Barbara, Californië in de Verenigde Staten.  
Het bedrijf is in 2002 opgericht en ontwikkelt en produceert smartspeakers. 

CASESTUDY

+5 efficiëntiestijging 
voor elke 
medewerker  
per weekuur
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Servicemedewerkers en 
-managers ondersteunen voor 
succes in de hedendaagse 
hybride werkomgeving
Nu callcentermedewerkers meestal niet meer op locatie werken, 
kan het voor servicemanagers lastiger zijn om een duidelijk 
beeld van de capaciteit te krijgen, te zien wie een steuntje in de 
rug nodig heeft en te anticiperen op oproeptrends. Met digitale 
telefonie kun je zien wat er in een serviceteam speelt, ook al zijn 
de medewerkers verspreid over verschillende locaties.

Medewerkers presteren beter omdat digitale telefonie één plaats 
biedt om serviceaanvragen via alle kanalen af te handelen. 
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Verbeterde inzichten na  
oproepen

Realtime inzicht in oproepen
Met Service Cloud Voice kunnen leidinggevenden oproepen virtueel volgen en in realtime 
inzichten vergaren, zodat ze ondersteuning kunnen bieden bij specifieke gesprekken. Via het 
managersdashboard voor digitale telefonie kunnen servicemanagers direct het volgende bekijken:

• Welke medewerkers beschikbaar zijn om oproepen aan te nemen

• Hoe lang het huidige gesprek van een medewerker duurt (en met wie dit is)

•  Indicatie van het sentiment tijdens de oproepen, met de mogelijkheid om in te grijpen als het 
sentiment onder een bepaald niveau komt

•  Elk chattranscript van lopende gesprekken, met mogelijkheden om medewerkers in realtime 
feedback te geven

Handmatige evaluatie van 
gespreksopname

Beluister een heel gesprek en maak 
aantekeningen of stuur de opname door 
voor transcriptie, waarbij het resulterende 
transcript niet wordt gekoppeld aan het 
gespreksbestand

Gesprekken zijn veranderlijk en kunnen 
meerdere onderwerpen beslaan; het is 
moeilijk om het belangrijkste deel van een 
gesprek te vinden, zodat je het mogelijk 
meerdere malen moet beluisteren

Het is moeilijk om relevante 
fragmenten van gesprekken te delen 
met de medewerker of te gebruiken  
als voorbeeld voor het team

Persoonlijke relaties en vooroordelen 
hebben invloed op de beoordeling van 
het sentiment door personen en de 
trefwoorden die ze opmerken

Het noemen van een concurrent 
of product kan subjectief worden 
geïnterpreteerd als al dan niet belangrijk 
en het is moeilijk om dit bij te houden

Zoek trefwoorden in het digitale transcript van 
een oproep om bepaalde veelvoorkomende 
kwesties of aandachtsgebieden te vinden en 
daar te beginnen met luisteren

AI kan potentieel belangrijke 
onderwerpen markeren en trends in een 
reeks gesprekken met een bepaalde klant 
of medewerker vaststellen

Tag specifieke delen van een gesprek met 
aantekeningen of een trefwoord om inhoud 
te markeren voor de volgende beoordelaar

AI interpreteert de inhoud op basis van regels 
en criteria die jij bepaalt en kan nauwkeurig 
en consistent sentimentscores toewijzen en 
trefwoorden (en de bijbehorende synoniemen) 
bijhouden – langdurig en op grote schaal

Objectieve en nauwkeurige bepaling 
van het aantal keren dat een specifieke 
concurrent of productnaam is genoemd 
tijdens een gesprek

Automatische evaluatie van 
digitaal gesprek

https://www.salesforce.com/products/service-cloud/solutions/call-center-management/
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Optimalisatie van medewerkersvaardigheden

Onderzoek van Gallup wijst uit dat hedendaagse medewerkers ontwikkelkansen, doelstellingen 
en directe feedback willen krijgen. Dit betekent dat ze actief op zoek zijn naar objectieve coaching 
om hun vaardigheden te verbeteren en verder te komen in hun loopbaan – en dit leidt tot hogere 
interactieniveaus voor de klantenservice. Bovendien stelt digitale telefonie servicemanagers in staat 
om met medewerkers van het hele team samen te werken – niet alleen de buitenbeentjes – aan 
individueel afgestemde loopbaanplannen.

Managers kunnen gesprekken in realtime volgen door de gesprekstranscripten te bekijken. Daardoor 
kunnen ze meerdere oproepen en digitale gesprekken tegelijk volgen. Als een oproep wordt gemarkeerd 
omdat het gesprek de aandacht van de manager vereist, kan de manager in realtime feedback 
geven of ondersteuning bieden via het interne berichtensysteem. Maar een manager kan ook direct 
aantekeningen toevoegen aan het gesprekstranscript om een bepaald gesprek als praktijkvoorbeeld te 
gebruiken bij een toekomstige individuele coachingsessie of vaardighedentraining voor het hele team.

Callcentermanagers kunnen interacties tussen medewerkers 
en klanten in realtime volgen via één scherm. 

https://www.gallup.com/workplace/329726/leading-teams-forward-advised-gallup-remote-work-trends.aspx
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.omnichannel_supervisor_monitor_agents.htm&type=5
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Service Cloud Voice verandert 
de manier waarop je digitale 
telefonie integreert met CRM
Zolang je klanten complexe uitdagingen hebben waarvoor de 
hulp van een empathische medewerker noodzakelijk is, blijft 
telefonische ondersteuning relevant. Maar om telefonisch contact 
optimaal te benutten en de omni-channelervaring te bieden die 
klanten verwachten, is het cruciaal om telefonie te verplaatsen 
naar de cloud, waar het een integraal onderdeel van je digitale 
ecosysteem kan worden.

Medewerkers beschikken over de hele context, van eerder contact via 
servicekanalen tot de klantloyaliteit, om de beste oplossing te bieden.
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DOOR IN SERVICE CLOUD VOICE TE INVESTEREN EN DIT TE INTEGREREN IN JE CRM, BEREIK JE 
HET VOLGENDE:

Medewerkers krijgen toegang tot de hele klantcontext. Als medewerkers een volledig 
klantbeeld hebben, kunnen ze zich helemaal richten op het gesprek. Dit betekent ook dat  
de hele gespreksinhoud als data wordt vastgelegd in de console.

Problemen worden sneller opgelost dankzij AI en automatisering. Dankzij realtime 
transcriptie van elk gesprek kun je klantenserviceautomatisering tijdens het gesprek benutten 
om workflows te voltooien of sneller antwoord te geven op vragen. Hierdoor kunnen 
medewerkers problemen sneller oplossen.

Betere klantenbinding dankzij betere, persoonlijkere gesprekken. Voorheen moesten 
medewerkers tussen schermen schakelen om volledige informatie over de klant te krijgen  
of aantekeningen over het gesprek maken. Nu is de hele context beschikbaar in een centrale 
console en kan de medewerker zich volledig richten op de klant.

Het inzicht van managers in de prestaties van medewerkers en de mogelijkheden om  
hen te coachen worden aanzienlijk verbeterd. Dankzij de integratie van telefonie met 
digitale kanalen kunnen managers betere coaching en training bieden, live feedback te geven 
tijdens het gesprek en teams na afloop coachen, of ze nu thuis of op kantoor werken.

26  TELEFONIE VOOR DE MODERNE KLANTENSERVICE26  TELEFONIE VOOR DE MODERNE KLANTENSERVICE

Ben je klaar om telefonie op te nemen in je digitale ecosysteem? 
Meer informatie over Service Cloud Voice.

Ontdek Service Cloud Voice

www.salesforce.com/ServiceCloudVoice

http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
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Aanvullende content

Ontdek nieuw onderzoekOntvang informatie 
over telefonietrends

Bekijk de demo van 
Service Cloud Voice 

Dit zijn onze partners

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
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