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Toonaangevende merken onderscheiden zich met geweldige klantenservice en klantervaringen. Om een eersteklas service 

op schaal te kunnen bieden, moeten bedrijven investeren in technologieën en oplossingen die de data, intelligentie en 

tijdbesparende automatiseringen bieden die teams nodig hebben om effectief te kunnen werken en complexiteit op schaal 

aan te kunnen. 

Vimeo, een toonaangevend SaaS-bedrijf in de video-industrie, zet videomakers in hun kracht met de tools en technologie die 

ze nodig hebben om high-definition video's te maken en te delen op een scala aan apparaten. 

Naarmate hun aantal klanten in de loop der jaren toenam, ontdekte Vimeo dat zijn traditionele klantenservicetools (telefoon 

en een gedeelde inbox) niet konden worden opgeschaald wegens het nodige handmatige werk. 

Ze hadden een systeem nodig dat gestructureerde digitale support kon bieden, prestatierapporten kon genereren en met 

andere kerntoepassingen kon integreren.

Zendesk heeft Forrester Consulting gevraagd een framework voor Totale Economische Impact™ (TEI) op te stellen. Dit heeft het bedrijf gedaan aan de hand van 

interviews met zeven besluitvormers bij grote bedrijven die Zendesk gebruiken, om zo de kosten, baten, flexibiliteit en risicofactoren van de software in kaart te brengen. 

Deze studie bevatte ook een spotlight op een Zendesk-klant, genaamd: Zendesk geeft Vimeo een flexibele oplossing om zijn klantenservice gemakkelijk te schalen.

Zendesk geeft Vimeo een flexibele 
oplossing om zijn klantenservice 

gemakkelijk te schalen

“We hebben Zendesk ingeschakeld om structuur en  
organisatie aan te brengen in onze supportactiviteiten.”
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Uitdagingen waar Vimeo tegenaan liep:

• De digitale supportorganisatie had geen structuur

• Handmatige tools waren niet schaalbaar

• De bestaande tools waren moeilijk te traceren en 

konden geen rapporten maken 

• Supportsystemen moesten snel en met minimale 

investeringen kunnen worden geïntegreerd met 

andere kerntoepassingen

Na de implementatie van Zendesk, 
was Vimeo in staat om:

• 30% van de tickets om te leiden met selfservice-

tools, door vragen over facturering en 

terugbetalingen door te verwijzen naar 

selfservice-kanalen. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door de kennisbank en het communityplatform 

van Zendesk

• Te integreren met andere bedrijfstoepassingen 

om de klantervaring te verbeteren en de 

efficiëntie van hun agents te verhogen

• Supportverzoeken door te sturen naar de juiste 

teams en klantcontext te bieden om de 

reactietijden te versnellen

• Hun rapporten en inzicht in klantencontacten te 

verbeteren

• De algemene ervaring van hun agents te 

verbeteren

“Onze Zendesk-build was 
super eenvoudig op te 

zetten en vergde geen hoge 
kosten voor het onderhoud.”

Hoofd van Systemen en
Servicetechnologie

Lees over de potentiële return-on-investment van het 
implementeren van Zendesk in De Totale Economicsche Impact™ 
van Zendesk, een onderzoek dat in december 2021 in opdracht 
van Zendesk werd uitgevoerd door Forrester Consulting.

Klik hier voor het volledige onderzoek. 
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