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Over de Magic Quadrant 
van Gartner

De Magic Quadrant werpt licht 
op de internationale markt voor 
intelligente klantenservice- en 
supporttoepassingen die voor 
zowel proactieve als reactieve 
klantcommunicatie worden 
gebruikt voor het beantwoorden 
van vragen, oplossen van 
problemen en geven van advies.

In het rapport van dit jaar 
voorspelt Gartner dat “in 2022 
50% van de grote organisaties 
hun communicatiekanalen 
nog steeds niet zal hebben 
samengevoegd. Dit betekent 
dat de klantervaring 
onsamenhangend en 
versnipperd blijft met 
onvoldoende context.”

Zendesk, een groeiende organisatie in 2020
Zendesk staat voor het vijfde opeenvolgende jaar in het leiderschapskwadrant. 

Zendesk verdient volgens Gartner een plek in het leiderschapskwadrant 

vanwege ons uitvoerende vermogen en de volledigheid van onze visie.

Er zijn zestien aanbieders onderzocht, zie hieronder.

De Magic Quadrant van 
Gartner voor het CRM 
Customer Engagement 
Center 2020
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Waarom wij menen dat de positie 
van Zendesk is verbeterd

Gartner heeft Zendesk wederom aangewezen als 
leider. Zendesk schrijft de geprolongeerde positie in 
het leiderschapskwadrant in het rapport van 2020 
toe aan de meer dan 160.000 klanten, waaronder 
ondernemingen als Airbnb, Tesco, L‘Oreal en 
Ingersoll Rand.

Zendesk erkent dat het afgelopen jaar niet 
gemakkelijk was. We hadden te stellen met 
veel unieke uitdagingen, onder andere met het 
ondersteunen van en communiceren met klanten op 
nieuwe en onbekende manieren. Wendbaarheid en 
‘time to value’ zijn daarom altijd de kern van ons DNA 
geweest, want wij begrijpen dat het belangrijk is om 
klanten te helpen op het juiste moment en wanneer 
je het meest nodig bent.

Terwijl de markt zich blijft ontwikkelen, concentreren 
wij ons op het uitbrengen van nieuwe updates die 
onmiddellijk effect hebben, zoals verbeteringen aan 
onze uitgebreide Support Suite die agenten een 
betere omnichannel-ervaring bieden om met klanten 
te communiceren via traditionele en nieuwe kanalen. 
Het is ook gemakkelijker dan ooit om klantgegevens 
uit verschillende systemen samen te voegen met 
uitbreidingen naar ons flexibele open CRM-platform 
Sunshine, zodat je binnen de hele organisatie een 
volledig beeld van de klant hebt in de juiste context.

“Klantenservice- en supportorganisaties moeten 
consistente, naadloze, intelligente en persoonlijke 
klantenservice bieden aan hun klanten. 
De vaardigheid om verzoeken van klanten af 
te handelen met zowel persoonlijke service als 
zelfservice, vormt één van de vier pijlers van goede 
klantenservice bij een eersteklas klanten- en 
supportservice.

Die vier pijlers van goede klantenservice zijn:

1. Verbinding

2. Procesnavigatie

3. Middelenbeheer

4. Analyses en inzichten

Deze pijlers vormen vier afzonderlijke 
investeringsposten, maar de onderlinge afstemming 

is vaak beperkt. Om geoptimaliseerde, intelligentere, 
meer consistente, meer persoonlijke en naadloze 
klantervaringen te kunnen bieden, is afstemming 
noodzakelijk.”

Meer dan 160.000 klanten en nog 
altijd aan het groeien

Zendesk is een bedrijf dat service voorop stelt en 
ontwikkelt CRM-softwareoplossingen voor support, 
sales en communicatie om klantrelaties te verbeteren.

• Onze producten en API-integraties en het 
open platform vormen een combinatie die via 
alle kanalen een consistente en persoonlijke 
klantervaring levert.

• Onze klanten zijn bijzonder tevreden over de 
total cost of ownership van Zendesk en de snelle 
implementatie.

Gartner steunt geen leveranciers, producten en services die in haar 
onderzoekpublicaties worden vermeld en geeft technologiegebruikers 
geen advies om alleen de leveranciers te selecteren met de hoogste 
beoordelingen of andere aanduidingen. De onderzoekpublicaties van 
Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoekorganisatie van Gartner 
en mogen niet worden opgevat als verklaringen van feiten. Gartner geeft 
geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende dit onderzoek, 
ook niet betreffende verhandelbaarheid of geschiktheid voor een 
bepaald doel.

Deze grafiek is gepubliceerd door Gartner, Inc. als onderdeel van een 
groter onderzoeksdocument en moet in de context van het gehele 
document worden geëvalueerd. Het Gartner-document is op verzoek 
verkrijgbaar bij Zendesk.

Klik hier voor het 
volledige rapport.

Lees meer over Zendesk 
en bekijk vandaag nog een 
demo.
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