
Maar dat is niet eenvoudig. Software- 
en clouddienstenteams worden 
geconfronteerd met uitdagingen die 
de CX beïnvloeden, waaronder:

• Trapsgewijze support is soms lastig effectief te 
bieden en voor elk niveau personeel inzetten is vaak 
te duur.

• 90% van de klanten is bereid meer uit te geven voor 
een gepersonaliseerde ervaring. Echter, slechts 
32% van de agents van techbedrijven zegt zeer 
effectief te zijn in het vinden van de informatie die 
nodig is om daaraan te voldoen.

• Support voor software- en clouddiensten is 
complex - agents moeten fouten meestal 
eerst valideren voordat ze escaleren naar 
ontwikkelingsteams.

• Softwarebedrijven werken vaak samen met 
distributeurs voor support, waarbij het soms aan 
continuïteit tussen de teams ontbreekt. Dit kan tot 
een frustrerende ervaring voor zowel agents als 
klanten leiden.

Als verantwoordelijke voor de 
meeste interacties met klanten staan 
serviceorganisaties van techbedrijven 
voor de uitdaging om de klantervaring 
te optimaliseren, zodat ze loyale 
klanten kunnen behouden. Maar veel 
agents voelen zich opgebrand en 
ondergewaardeerd, wat in de hele 
sector tot personeelsproblemen leidt.

Zendesk voor 
software- en 
clouddiensten
In de afgelopen tien jaar groeide de softwaresector gemiddeld tweemaal zo 
snel als alle andere industrieën bij elkaar. Het segment software- en clouddien-
sten zelf zal naar verwachting jaarlijks met 20% groeien tot een omzet van 200 
miljard dollar in 2024.  Maar een dergelijk succes brengt unieke uitdagingen 
met zich mee. Omdat de drempel om een nieuw bedrijf te beginnen laag is, is 
de concurrentie tussen B2B en B2C hevig. Bovendien zien we steeds meer 
traditionele softwarebedrijven overschakelen op een SaaS-model. Dat maakt 
het lastig om je te onderscheiden van de rest. Om te overleven en gedijen, 
moeten software- en clouddienstenbedrijven zich volledig focussen op één 
belangrijke parameter: klantbehoud. Klanten krijgen steeds meer macht, want 
overstappen is eenvoudig dankzij het abonnementsmodel. Hoewel hierbij 
veel factoren een rol spelen, is één ding zeker. Softwarebedrijven richten 
zich intensief op het verbeteren van de kwaliteit van hun klantenservice.

27%
van de tech-agents voelt zich in 
staat om goed werk te leveren.

Slechts
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De Zendesk-aanpak voor 
software- en clouddiensten
Voor elk bedrijf geldt: de software die je gebruikt, moet flexibel, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en op 
elk tempo schaalbaar zijn. Wij begrijpen de complexiteit die software met zich meebrengt omdat software 
onze core business is. Welke oplossing je ook aanbiedt, je klanten en personeel verwachten de best 
mogelijke ervaring. Zendesk maakt een winstgevende CX-transformatie op schaal mogelijk.

Met Zendesk kun je:
• Support personaliseren met gekoppelde data. 

Het Zendesk-platform brengt al je klantendata 
samen, zodat je een compleet beeld krijgt. Zo 
kunnen je agents eenvoudig een uitmuntende 
klantenservice en CX op maat bieden.

• Waardevolle gesprekservaringen bieden 
op web-, mobiele en social media-apps zoals 
WhatsApp en Messenger

• AI en andere selfservicetools gebruiken om 
eenvoudige en veelvoorkomende vragen te 
voorkomen, zodat je personeel zich kan richten 
op belangrijkere zaken

• Slimmer en sneller werken met triggers, ma-
cro's en automatiseringen, om repetitieve taken 
met betrekking tot veelvoorkomende vragen 
over producten of defecten te verminderen

• Jira, Azure DevOps, GitHub en meer integre-
ren om supporttickets naar teams van bac-
kend-ontwikkelaars te escaleren

• Zendesks probleem- en incidenttickets gebrui-
ken om dringende service-onderbrekingen af te 
handelen waarbij meerdere supportaanvragen 
gegenereerd worden

• Proactieve support stimuleren met eenvoudig 
op te zetten, aanpasbare dashboards waarmee 
productmanagers individuele producten en 
services kunnen volgen, inclusief trends in sup-
porttickets, de geschiedenis van defecten en de 
feedback en beoordelingen van klanten

• De klanttevredenheid meten met enquêtes 
zoals CSAT via elk kanaal, en NPS om de klan-
tenbinding te meten

• De API van Zendesk gebruiken om verbinding 
te maken met back-end product- en serviceca-
talogi en je agents in staat stellen aan upselling 
en cross-selling te doen

Use cases

• Technische productsupport (bv. 
defecten of problemen oplossen) 

• Activering/onboarding van nieuwe 
klanten

• Accountregistratie 

• Problemen met account-/
wachtwoordbeheer 

• Support tijdens proefperiodes
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Transformeer je CX en verbeter je klantbehoud

Personaliseer 
je service

Breng al je klanten-
data samen voor een 
volledig beeld en 
bied persoonlijke er-
varingen gebaseerd 
op het supportniveau

Bouw loyaliteit op

 
Leer je klanten 
kennen en maak 
het ze gemakkelijk 
om altijd de hulp 
te krijgen die ze 
nodig hebben

Schaal op zonder 
momentum te 
verliezen

Bied een snellere 
service met AI, 
selfservicetools en 
routering op basis 
van vaardigheden 
om de productiviteit 
te verhogen

Geef je agents 
meer energie

Geef je teams de 
training en tools die 
ze nodig hebben om 
zich optimaal in te 
zetten voor je klanten

Krijg inzichten

 
Duik in je data en ont-
dek bruikbare inzich-
ten die je helpen de 
concurrentie voor te 
blijven en proactieve 
support te bieden

Verhoog je  
winst

Zet je 
klantenserviceteam 
om van een 
kostenpost naar 
een winstpost 
dankzij upselling 
en cross-selling 
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Hoe werkt Zendesk voor software- en 
clouddiensten? 

De agent heeft de volledige 
context van het account en de 
interactiegeschiedenis van de 
klant en kan de juiste support 
voor het niveau bieden.

3Een AI-gedreven bot biedt het 
eerste niveau van support. Als het 
ticket niet kan worden opgelost, 
wordt het automatisch doorgestuurd 
naar de juiste agent voor hulp.

2Een klant gebruikt selfservicetools 
om snel een oplossing te vinden 
voor een technisch probleem en 
neemt vervolgens contact op met 
het supportteam.
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De agent kan de fout niet 
repliceren en het probleem  
niet oplossen en escaleert 
het ticket naar het bac- 
kend-ontwikkelingsteam 

4 De klant geeft feedback via 
een enquête, waarna de 
software-productmanager wordt 
geattendeerd op updates op het 
supportdashboard
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Waarom Zendesk?
Snel zijn is goed, maar je moet ook slim zijn. Help je team betere 
klantervaringen op schaal te bieden met Zendesk.

Door de overstap naar Zendesk werd het klantenserviceteam van Limeade een flexibele, stra-
tegische partner voor het gehele bedrijf. Dankzij geavanceerde rapportagemogelijkheden, 
integraties met Salesforce en Azure DevOps en apps ter ondersteuning van het technische 
team kon Limeade zijn eerste reactietijd verkorten zonder het aantal agents uit te breiden. 
Tegelijkertijd ondersteunden ze een wereldwijde uitbreiding naar meer dan 100 landen, breid-
den ze hun totale gebruikersbestand uit en beperkten ze het klantverloop tot een minimum.

“Dankzij Zendesk kunnen 
we onze eigen interne 
opleidingsinitiatieven 
uitvoeren om onze teams 
te ontwikkelen en te 
trainen, zodat ze zich 
bekwaam en zelfverzekerd 
voelen om onze klanten te 
ondersteunen. Ze hebben 
de juiste tools en kennis om 
uitstekend werk te leveren.”

Ryan Putnam
Director of Customer Service  
bij Limeade

30%
daling van de tijd tot 
eerste reactie

50%
vermindering van het 
escalatiepercentage

3 weken
tijd tot ingebruikname

35%
minder tijd nodig om 
technische tickets 
op te lossen

Ontdek hoe andere software- en 
clouddienstenbedrijven hun netto klantbehoud 
hebben verbeterd dankzij innovatieve CX

Vraag een gratis 
demo aan.
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