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Het is zondagavond. Je bedrijf runt een streamingdienst, en één van je servers 
ligt eruit. Duizenden klanten kunnen hun favoriete series niet bekijken. 
Het supportteam wordt overspoeld door chatberichten, e-mails en telefoontjes. 
Het DevOps-team doet er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op 
te lossen. Is dit een technisch probleem of een klantenserviceprobleem? 
Het antwoord is beide.
 
Klantenservice is niet alleen de taak van het serviceteam, maar van het 
hele bedrijf. Maar de klant in het middelpunt zetten is makkelijker gezegd 
dan gedaan wanneer hierbij meerdere afdelingen, systemen en kanalen 
betrokken zijn.
 
Dat is waar automatisering mee kan helpen. De interacties die mensen 
met je bedrijf hebben, is in feite een serie processen. Elk proces omvat een 
aantal stappen, een workflow dus. Automatisering vermindert het aantal 
terugkerende en handmatige stappen in een workflow. Daarnaast verbindt 
het de workflows tussen verschillende afdelingen, voor het efficiënt 
oplossen van problemen en een uitstekende klantervaring. 

Automatisering haalt de complexiteit uit een proces, verbetert de klantervaring, 
en brengt het beste in je mensen naar boven. Medewerkers van middle- en 
backoffice kunnen gemakkelijk samenwerken met ondersteunend personeel 
om problemen sneller op te lossen. Servicemedewerkers hoeven niet steeds 
weer dezelfde routinetaken uit te voeren, zodat ze zich kunnen richten op het 
verhelpen van complexe problemen. De hele organisatie kan snel worden 
ingezet om klanten te helpen en ze een pro-actievere en persoonlijkere 
service te bieden. Automatisering zorgt voor blijere mensen, zowel klanten als 
medewerkers, en voor betere bedrijfsresultaten.

Klaar om aan de slag te gaan? 
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Inhoud
Automatisering is tegenwoordig veel meer dan een “leuk extraatje” voor je klantenservice. Het is onmisbaar om zowel je klanten 
als medewerkers een naadloze ervaring te bieden.

Volgens ‘Trends in workflow-automatisering’ gaf 95% van managers in informatietechnologie en engineering aan dat de 
automatisering van de workflow prioriteit krijgt binnen hun organisatie. En 71% van de besluitvormers versnelt initiatieven op het 
gebied van automatisering. Toch kan het voor veel organisaties lastig zijn om te weten waar ze moeten beginnen. 

Deze handleiding laat je best practices zien om jouw bedrijf richting een snellere, meer gestroomlijnde en persoonlijkere 
klantenservice te helpen door middel van automatisering. 
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Wat ga je als eerste automatiseren?01

De eerste stap bij het automatiseren van 
klantenserviceprocessen is het bepalen van je 
automatiseringstraject. Onderzoek voor welke service 
workflows de grootste winst te behalen is door te 
automatiseren aan de hand van de volgende vijf vragen.
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Zorg dat je helder krijgt wat je wilt bereiken. Heeft 
klantervaring en klanttevredenheid (CSAT) hoge 
prioriteit? Is het bedrijf gefocust op bezuinigen? Hoe 
zit het met doelstellingen voor een grotere groei en 
meer omzet? 
 
Je automatiseringsdoelen kunnen variëren afhankelijk 
van je bedrijfsprioriteiten. Je kunt een workflow 
automatiseren om meerdere doelstellingen aan 
te pakken, zoals een hogere CSAT en een betere 
klantervaring. Maar houd ook rekening met 
neveneffecten: in sommige gevallen kan het verbeteren 
van het ene KPI een andere negatief beïnvloeden 
(een hogere CSAT kan bijvoorbeeld leiden tot 
omzetverlies doordat medewerkers retourzendingen 
goedkeuren die niet zijn toegestaan). Breng de 
doelstellingen van je serviceorganisatie in één lijn met 
je bedrijfsdoelstellingen. Houd deze doelstellingen in 
het oog om het succes van je inspanningen te meten.

Wat zijn je doelstellingen?

Bijna een kwart van IT-managers 
die automatisering hebben 
geïmplementeerd, gaven aan dat ze 
minimaal vier uur hebben bespaard op 
een 40-urige werkweek.* 

* Bron: ‘IT Leaders Fueling Productivity With Process Automation,’ Salesforce and 
Pulse, oktober 2020

Bedrijfsdoelstelling

Hogere CSAT.

Veelvoorkomende bedrijfsdoelstellingen 
waar automatisering bij helpt

Hoe automatisering helpt

Cases sneller sluiten.

Minder handmatige 
verrichtingen van 
eentonige taken.

Laat verkopers zich richten 
op waardevolle interactie 
die leidt tot klantloyaliteit.

Betere  
klantervaring.

Kosten verlagen. 
Omzet verhogen.

01   |  Wat ga je als eerste automatiseren? In 4 stappen de workflows van je klantenservice gemakkelijk automatiseren  |  05



Hoe meer stappen een serviceproces omvat, hoe 
groter de kans op fouten, knelpunten en vertragingen. 
De beste kandidaten voor automatisering zijn processen 
die meerdere stappen en meerdere mensen omvatten, 
en die steeds opnieuw terugkomen. Het ideale 
beginpunt is een proces dat frustrerend is voor je 
medewerkers of je klanten! 

Welke processen omvatten de meeste stappen?

Klanten Frontoffice Middleoffice/Backoffice

Financiën en 
juridische afdeling

Samenwerking

Orderbeheer

Product & 
EngineeringGarantieclaims

Neem als voorbeeld een klant die melding doet van 
een defecte koelkast binnen de garantieperiode. 
Dat ene verzoek vereist tal van stappen in het front-, 
middle- en backoffice: het controleren van de 
garantie, het verkrijgen van goedkeuringen om deze te 
verlengen, het inplannen van een reparatie ter plaatse, 
het controleren op beschikbaarheid en bestellen van 
onderdelen, de klant op de hoogte houden en het 
opvolgen en sluiten van de case.

Procesautomatisering

Buitendienst

Serviceteam
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Laten we zeggen dat je een proces hebt dat bestaat 
uit vier stappen, die van begin tot eind 40 minuten in 
beslag nemen. Als je dit proces honderden keren per 
dag herhaalt, is dat iets om aandacht aan te schenken. 
Of zijn er, zoals in het voorbeeld van de defecte koelkast, 
misschien gebieden waarbij automatisering vertragingen 
kan verminderen, zoals de overdracht tussen afdelingen 
of bij het contact met de buitendienst.

Welke processen kosten de 
meeste tijd?

Zodra je de meest inefficiënte processen in kaart 
hebt gebracht, bepaal je de kosten. Begin met 
directe kosten zoals geld dat je kwijt bent aan 
servicecontracten, geannuleerde abonnementen of 
retourzendingen. Denk ook aan kosten die lastiger te 
bepalen zijn, maar evengoed nadelig: een toename 
van burn-outs, uitval en verloop onder medewerkers; 
of vermindering van klanttevredenheid en -loyaliteit.

Bepaal hoeveel tijd nodig is voor elk serviceproces

Hoeveel tijd neemt elke stap 
in beslag?

Hoe lang duurt het proces 
van begin tot eind?

Zijn bepaalde stappen extra gevoelig 
voor vertragingen en knelpunten?
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Hoeveel geld gaat er verloren 
aan inefficiënte processen?



Het automatiseren van de workflows van je klantenservice kan een terugkerend proces zijn. Je hoeft het meest 
complexe proces niet in één keer van begin tot eind aan te pakken. In plaats daarvan kun je de stap (of stappen) 
automatiseren die de meeste vertraging veroorzaken, zoals de stap van 15 minuten in het 40 minuten durende proces 
hierboven. Of misschien hebben meerdere enorm complexe processen één stap met elkaar gemeen. Dat is het 
potentieel waar jij je pijlen op wilt richten om winst te kunnen behalen. 

Waar kan automatisering op dit moment het meest opbrengen?

Noem hier de processen die je wilt automatiseren.

Welke onnodige kosten 
maak je doordat dit 

proces zo inefficiënt is?

Hoeveel tijd denk je dat 
er gemiddeld wordt 

besteed aan dit proces?

Welke stappen herhalen 
zich het meest?

Welke doelstellingen 
heb je voor ogen?

Noem een proces dat 
meerdere teams en 

stappen omvat.
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Maak een routekaart02

Zodra je hebt vastgesteld welk klantenserviceproces 
je gaat automatiseren, moet je dieper in de materie 
duiken om echt te begrijpen hoe het werkt. Je hebt 
een kaart nodig. Een routekaart geeft je inzicht in 
alle belangrijke connecties in de workflow tussen 
beslissingspunten, mensen, data en systemen.
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Een gemiddelde service workflow verloopt zelden in een rechte lijn, maar meer als een boom, met takken op elk punt 
waar een beslissing moet worden genomen of een grenswaarde moet worden behaald. 

Stap 1: Teken het proces uit dat je wilt automatiseren

Wat is de workflow?

Stel vragen om je proces inzichtelijk te maken en uit te tekenen

De workflow is het pad dat het serviceproces moet volgen om tot een conclusie te komen en 
als voltooid te kunnen worden beschouwd. 

Een beslissingspunt is het punt waar je proces zich vertakt, en is vaak een als/dan-situatie. 
Bijvoorbeeld: als de garantieclaim wordt goedgekeurd, doe dan x of als de garantieclaim wordt 
afgewezen, doe dan y.

Een grenswaarde, zoals het bedrag van een retourzending, zet de volgende actie in gang.

Beperkingen kunnen te maken hebben met financiële naleving en regelgeving, wettelijk beleid 
of beleid met betrekking tot servicecontracten en tijdsbestek.

Wat zijn de beslissingspunten?

Welke situaties hebben 
een grenswaarde?

Welke beperkingen gelden er?
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Je moet je echt afvragen wat je einddoel is. Een proces in kaart 
brengen, betekent dat je nadenkt over elk onderdeel en meerdere 
afdelingen of teams, zodat alles goed met elkaar is verbonden. Dat 
vormt de basis waarop je verder kunt bouwen.

Alvin Stokes,
Chief Customer 
Contact Officer,  
SmileDirectClub



Automatisering is bedoeld om mensen hun werk efficiënter te laten uitvoeren. Om automatisering te laten slagen, 
moet je de wisselwerking begrijpen tussen mensen en het proces dat je wilt automatiseren.

Stap 2: Bepaal welke mensen, afdelingen en systemen te maken 
hebben met de workflow

• Wat is ieders rol in het proces? Hebben ze rechtstreeks contact met de klant of werken ze meer achter de schermen?

• Hoe stellen mensen bij verschillende afdelingen prioriteiten bij serviceaanvragen?

• Hoe willen ze dat er contact met hen wordt opgenomen? Hoe vaak en met welke urgentie?

• Hoe gaan ze om met data? Wat zijn hun voorkeurssystemen en -schermen?

Ga na hoe je teams te maken hebben met het proces

Frontoffice Middleoffice/Backoffice
Financiën  

en juridische afdeling Orderbeheer

Product & EngineeringGarantieclaimsBuitendienst

Klantenservice
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Stap 3: Stel vast welke data nodig zijn, waar data zich bevinden 
en hoe data worden bijgewerkt

Teken uit hoe data door het proces stromen
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Datastromen zijn waarschijnlijk het lastigste onderdeel in procesautomatisering. Dat komt doordat integratie niet 
vanzelfsprekend is wanneer informatie zich bevindt in gescheiden systemen en afdelingen. Voordat je iets gaat 
automatiseren, moet je weten welke data je nodig hebt om een workflow te starten, organiseren en voltooien. 
En je moet weten hoe verschillende databronnen het proces aansturen van de ene stap naar de volgende.

Open een verzoek

Controleer de garantie

Maak een werkorder aan

Plan een reparatie in

Voltooi de order

Sluit de order

Hoe worden de data 
overgedragen tussen 

afdelingen?

Wie genereert de data 
en werkt deze bij?

Hoe krijgt het proces 
toegang tot de data?

In welke systemen 
bevinden zich de data?



Voorbeeld workflow: defecte koelkast
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Laten we eens kijken naar de workflow voor een klant die een melding doet van een defecte koelkast. Wanneer de klant 
belt, moet de klantenservicemedewerker eerst bevestigen dat de klant in aanmerking komt voor garantie. Zo ja, kan de 
koelkast dan worden gerepareerd, of moet hij worden vervangen? In het geval van een reparatie, welke onderdelen zijn 
er dan nodig? Zijn deze onderdelen op voorraad of moeten deze nog worden verstuurd? Kan de reparatie ter plaatse 
worden uitgevoerd of moet de koelkast worden opgehaald ter reparatie? Elk van deze beslissingspunten kan leiden tot 
een andere aftakking in het proces.

Reparatie nodig Medewerker gesproken Onderdelen besteld Technicus gestuurd Reparatie voltooid



Testen, meten en verfijnen03

Om optimaal te profiteren van automatisering, 
moeten mensen de geautomatiseerde workflows 
op grote schaal gebruiken. Maar hoe weet je of je 
automatisering goed werkt?  En als dit niet zo is, 
wat kun je daar dan aan doen?

Volg deze vier stappen. 
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Leg uit wat de automatisering van de workflow 
inhoudt, waarom deze is ontwikkeld, hoe deze 
gebruikt gaat worden en wat de voordelen ervan zijn.

Deel de specifieke verbeteringen die uit je test naar 
voren zijn gekomen. 

Verspreid de boodschap door middel van 
pauzepresentaties en andere communicatie.

Zorg ervoor dat klanten en partners weten waar ze 
selfservice- en portallinks kunnen vinden.

Onderzoek of je automatisering ook echt werkt zoals 
gepland voor de mensen die er elke dag gebruik van 
maken.

Stap 1: Test je automatisering

Zeventig proces van alle digitale transformatieprojecten 
behalen hun doelstellingen niet.* Vaak wordt er niet 
goed genoeg gekeken naar de mensen en het werk dat 
moet worden gedaan om de hele organisatie erbij te 
betrekken. 

Stap 2: Verkondig het proces

Test de workflow met een representatief aantal 
mensen dat bijdraagt aan het serviceproces.

Vraag gebruikers om feedback.

Stel vast wat de procesverbeteringen zijn die 
uit je test naar voren komen: cyclustijd, kosten, 
ervaringen, etc.

* ‘Flipping the Odds of Digital Transformation Success’, Boston Consulting Group, 
oktober 2020
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Bekijk de prestatiestatistieken: de gemiddelde tijd die 
nodig is om een workflow te voltooien en de respons- 
en oplossingstijden van de klantenservice.

Beoordeel de gebruiksstatistieken: hoeveel mensen 
zijn er betrokken bij de workflow, hoe vaak per dag/
week/maand wordt de workflow gebruikt, en wordt de 
workflow voltooid?

Meet de serviceresultaten: het aantal voltooide 
registraties door medewerkers t.o.v. selfservice.

Meet de bedrijfsresultaten: werknemerstevredenheid, 
productiviteit, kostenbesparing, CSAT.

Zodra het geautomatiseerde proces op grote schaal 
actief is, is het tijd om de resultaten te meten. Kijk 
opnieuw naar de KPI’s en de doelstellingen die je in 
hoofdstuk 1 had vastgelegd, en vergelijk ze met je 
automatiseringsstatistieken..  

Stap 3: Meet je resultaten

Evalueer data voor en na automatisering

Als de statistieken zijn verbeterd dankzij automatisering: 
gefeliciteerd! Als je geen verbetering ziet, moet je 
misschien een aantal zaken aanpassen. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat het geautomatiseerde proces nog 
steeds te langzaam is. Probeer dan extra handmatige 
stappen of dataknelpunten vast te stellen die alsnog 
moeten worden opgelost of verbeterd door automatisering.

Stap 4: Verfijn en stel bij
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CASE STUDY: SmileDirectClub03

SmileDirectClub, een internationaal bedrijf op 
het gebied van mondverzorging en pionier in zorg 
op afstand, beschouwt automatisering van het 
serviceproces als een absolute topprioriteit. 

Volgens Chief Customer Contact Officer Alvin 
Stokes zijn hiervoor technologieën als kunstmatige 
intelligentie (AI), modellering, machine learning 
en geavanceerde analytics onmisbaar. Het bedrijf 
krijgt hiermee meer inzicht in elk onderdeel 
van de klantervaring en kan continu betere 
automatiseringsmethoden bepalen en toepassen.

Naarmate we meer gebruikmaken 
van automatisering om de best 
mogelijke klantervaring mogelijk te 
maken, wordt ook evaluatie steeds 
crucialer. We willen voortdurend – 
dagelijks, wekelijks – weten hoe 
onze geautomatiseerde processen 
presteren.

Alvin Stokes,
Chief Customer 
Contact Officer,  
SmileDirectClub
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Haal de technologie in huis 
die je nodig hebt

04

Naarmate markt- en bedrijfsomstandigheden 
veranderen, zul jij je processen regelmatig moeten 
verfijnen en afstemmen. En om die veranderingen 
gemakkelijk door te kunnen voeren, heb je een 
flexibel automatiseringsplatform nodig.

Richt je pijlen op deze vier capaciteiten om je 
klantenserviceprocessen succesvol te automatiseren.
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Een platform waarbij je weinig tot geen programmeerkennis nodig hebt, kan je team helpen te automatiseren zonder 
uitgebreide of dure IT-middelen. Zo zegt 63% van IT-medewerkers zelfs dat het meest voorkomende probleem dat ze 
met weinig code moeten oplossen, gaat over het stroomlijnen van interne workflows.*

Low-code automatiseringsplatform

Herbruikbare 
bouwstenen

Wat je nodig hebt

Drag-and-drop-tools gebruiken om geautomatiseerde workflows in te richten (RMA, goedkeuring van 
garanties, instellen van accounts, etc.) met minimale of geen IT-ondersteuning.

Snel aanpassen van geautomatiseerde processen naarmate zakelijke behoeften verschuiven (bijv. 
nieuwe productlancering, in afwachting van nieuwe voorschriften, aankondiging van de concurrent, 
terugroepactie, etc.)

Organiseren van mensen, dataverbindingen, en overdracht van data in complexe workflows, alles 
vanuit één centraal platform.

Gebruikers helpen om moeiteloos gebruik te maken van Service workflows.

Flexibiliteit

Volledige 
coördinatie

Geconsolideerde UI
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* Bron: ‘How Low-Code Development Improves Workflows and 
Collaboration’, Salesforce and Pulse, januari 2021



Data- en systeemintegratie is niet gemakkelijk. De gemiddelde organisatie gebruikt meer dan 800 applicaties, en slechts 
29% daarvan is op dit moment geïntegreerd.* Je moet toegang hebben tot alle data, ongeacht waar deze zich bevinden.

Overal toegang hebben tot data

Kant-en-klare 
connectors en 
herbruikbare API’s

Overal toegang tot data

Ontgrendelen van back-office-
systemen en in totaal minder tijd 
kwijt aan integratie.

Realtime data-
integratie

Ervoor zorgen dat data tussen 
systemen stroomt, van de ene stap 
naar de volgende, in realtime.

* ‘2021 Connectivity Benchmark Report’, Mulesoft and Deloitte, 2021.
** ‘AI Predictions 2021’, PwC, januari 2021
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67%

van Amerikaanse bedrijven 
erkent volgens PwC 
dat AI-technologie hen 
heeft geholpen betere 
klantervaringen mogelijk te 
maken.**



AI geeft je servicemedewerkers de inzichten die ze nodig 
hebben om op het juiste moment slimme beslissingen te 
maken, wat niet alleen zorgt voor tijd- en kostenbesparing, 
maar ook voor een betere klantenservice.

Kunstmatige intelligentie (AI) 
om elke stap van het proces 
beter te stroomlijnen

Slim prioriteiten 
stellen 
en doorsturen 
van cases

Voordelen van AI

Minder doorschakelen en klanten 
direct doorsturen naar de juiste 
medewerker met de juiste expertise.

Beste 
vervolgstappen

Automatische aanbevelingen 
integreren in Service workflows. 
Bijvoorbeeld technici helpen 
om problemen op te lossen, 
medewerkers aan de beste resources 
van een andere afdeling helpen, en 
upsell- of cross-sell-aanbiedingen 
doen.
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OneUnited is al jarenlang 
werkzaam op het gebied van 
optimalisatie van personeel en 
bedrijfsprocessen. We hebben 
de omgeving van Salesforce, 
waarbij weinig tot geen 
programmeerkennis nodig is, 
zeer succesvol toegepast om 
de workflows binnen tal van 
afdelingen in de organisatie 
te automatiseren.

Teri Williams,
President & Chief 
Operating Officer, 
OneUnited Bank.



CASE STUDY: OneUnited Bank04

OneUnited Bank is de grootste door Afro-Amerikanen beheerde bank en 
de eerste digitale bank van de VS die in eigendom is van Afro-Amerikanen. 
Salesforce heeft OneUnited Bank geholpen bij de implementatie van 
geautomatiseerde workflows die medewerkers helpen om de groei van het 
bedrijf bij te benen.

“De plek waar we, met behulp van het Salesforce platform, de 
automatisering met het grootste succes hebben toegepast, is  de 
selfservice voor het online openen van een account”, zegt James Slocum, 
Chief Information Officer van OneUnited Bank. Deze geautomatiseerde 
selfservice maakt het OneUnited-klanten heel gemakkelijk om online een 
nieuwe account te openen. Daarnaast ontlast het onze medewerkers, 
die niet langer steeds opnieuw gegevens hoeven in te voeren. Dit zijn de 
belangrijkste voordelen: 

• Minder routinetaken voor medewerkers: geen personeel nodig om de 
transactie uit te voeren, waardoor het serviceteam meer tijd heeft om 
klanten te helpen met meer complexe vragen.

• Gestroomlijnde coördinatie tussen front- en backoffice: bij de klant 
verzamelde informatie wordt automatisch doorgestuurd naar het 
backoffice van OneUnited voor goedkeuring van het account.

• Blijere klanten: doordat het openen van een account is 
geautomatiseerd, kunnen klanten snel met OneUnited aan de slag, 
zonder in de rij te hoeven staan.

We willen er alles aan doen 
om het onze klanten zo 
gemakkelijk mogelijk te 
maken met ons samen 
te werken, en het onze 
medewerkers zo eenvoudig 
mogelijk te maken om 
hen te helpen met hun 
geldzaken. Dankzij 
automatisering kunnen 
we sneller en efficiënter 
service verlenen.

James Slocum,
Chief Information 
Officer, 
OneUnited Bank
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Wanneer een klant een bestelling wil annuleren, een abonnement wil verlengen of een retourzending wil aanmelden, moet dit 
proces moeiteloos verlopen, ongeacht welk kanaal de klant gebruikt.

Naadloze klantervaring via meerdere kanalen

* ‘State of the Connected Customer’, Salesforce-rapport, oktober 2020.

Gemakkelijk 
toegankelijke 
automatisering

Lever de multichannel ervaring  
waar klanten om vragen

Eén keer inrichten, en vervolgens 
toepassen op alle contactmomenten, 
op elk apparaat en elk kanaal.

Stapsgewijze 
schermhulp

Mensen helpen om taken moeiteloos 
te voltooien door middel van 
stapsgewijze schermhulp met 
een consistente stappenvolgorde. 
Aanbevelingen en beste 
vervolgstappen zorgen voor een 
sterkere interactie met klanten en 
partners.

Selfservice-
opties voor 
klanten en 
partners

Handmatige taken minimaliseren 
door het stroomlijnen van 
simpele acties, zoals een 
productregistratie-workflow (bijv. 
een klant automatisch vragen om 
registratiegegevens in te voeren 
zodra deze een pakket ontvangt).
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75%
van de klanten verwacht 
consistente interacties 
met alle afdelingen*

80%
van de zakelijke 
afnemers verwacht 
consistente interacties 
met alle afdelingen*



Je klantenserviceprocessen 
transformeren door automatisering
Klanten verwachten tegenwoordig een snelle, responsieve service over meerdere 
kanalen. Dit maakt de automatisering van workflows een cruciaal onderdeel 
van elke klantenservice, omdat het zorgt voor een meer naadloze klantervaring. 
Daarnaast geeft het je serviceproces alle ruimte voor een meer efficiënte, moderne 
en flexibele toekomst. En belangrijker nog is dat je team niet langer steeds 
dezelfde, handmatige taken hoeft uit te voeren. Daardoor kunnen ze meer tijd 
besteden aan het vergroten van de loyaliteit en tevredenheid van klanten.

Als er zoveel op het spel staat, is het de geïnvesteerde tijd meer dan waard. 
Een goede planning vooraf zorgt ervoor dat je geautomatiseerde workflows alle 
beoogde voordelen zullen bieden.

Klaar om beter te werken 
met automatisering? 

Automatiseren met Service Cloud

www.Salesforce.com/ServiceAutomation
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https://www.salesforce.com/ServiceAutomation/
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De informatie in dit document is alleen bedoeld voor het gemak van onze klanten en dient uitsluitend ter informatie. Publicatie door salesforce.com vormt geen aanbeveling. 
Salesforce geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items in deze handleiding. Salesforce.
com geeft geen garantie dat de adviezen in dit e-book tot specifieke resultaten zullen leiden. Het kan raadzaam zijn om een professional zoals een advocaat, accountant, 
IT-specialist, adviseur of technicus in te schakelen voor advies dat is afgestemd op jouw situatie.
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