
DOOR ONTEVREDEN MEDEWERKERS 
KUNT U KLANTEN KWIJTRAKEN
Zorg voor een tevreden team met krachtige tools en analytische gegevens

Spraak- en beeldopnames 
vastleggen, organiseren, 
afspelen en delen

Interactie-opname 

Kwaliteitsbeheer 

Coaching en leren

Spraakanalyse

Personeelsbeheer

Klantonderzoek

Prestatiebeheer

Business Analytics
Maak gebruik van 
intelligente monitor- en 
rapportagefuncties voor 
een volledig zicht op 
klanttevredenheid en 
e�ectiviteit van de 
medewerker.

Ontwikkel en verfijn 
vaardigheden van 
medewerkers met precieze 
en aangepaste training en 
coaching. 

Signaleer veranderingen 
in klantgedrag, met onder 
andere trefwoorden, 
emotiedetectie en 
spraaktranscriptie om 
trends te ontdekken en 
gebieden die verbeterd 
kunnen worden.

Verlaag personeelsverloop 
en verhoog inachtneming 
van het dienstrooster door 
medewerkers de 
mogelijkheid te geven om 
hun werkrooster te 
checken, van diensten te 
wisselen, vakantie te vragen 
en beschikbaarheid voor 
overuren toe te voegen.

Verzamel waardevolle 
informatie en inzichten 
van klanten, medewerkers 
of anderen. 

Met realtime dashboards, 
belangrijke 
prestatie-indicatoren en 
geschiedenis-rapportage 
kunt u uw CX-hub meten 
en beheren. 

Een holistische kijk op de 
klantreis bepaalt of u aan 
serviceniveaus voldoet en 
klantverwachting overstijgt.

van de bedrijven met een 
customer experience die 

langere tijd boven het 
gemiddelde ligt presteert 
financieel beter dan hun 

concurrenten. ¹  

Organisaties die hun 
klanttevredenheid verbeteren 
zien dat ook de betrokkenheid 
van de medewerker omhoog 
gaat met een gemiddeld 
percentage van 20%.³ 

Uitstekende medewerkers leveren een uitstekende customer 

experience. De hedendaagse CX-hub is geoptimaliseerd om de 

betrokkenheid van de klant te verbeteren en een optimale 

prestatie te bereiken door medewerkers beter te ondersteunen. 

Als uw teamleden gewapend zijn met diepere inzichten en de 

tools om elke klantinteractie te verbeteren, zijn ze beter uitgerust 

en meer gemotiveerd om de beste CX te bereiken. 

OPTIMALISATIE VAN HET 
PERSONEEL IS DE SLEUTEL TOT 
KLANTBEHOUD
Investeer intern in uw mensen en processen. Dit heeft 

een positief e�ect op wat u naar buiten toe projecteert. 

Het contact center bestaat uit verschillende onderdelen 

die elk hun eigen aspecten hebben. Maak geïnformeerde 

en strategische beslissingen met een management-, 

analyse- en coachingtechnologie zoals Mitel Workforce 

Optimization. De technologie die u naar binnen laat 

kijken zodat u begrijpt wat er werkelijk speelt.

meer
dan 20%

73% van de klanten zegt dat een 
aardige vertegenwoordiger 

een grote rol speelde in 
hun recente, positieve 

service-ervaring.² 

¹ Temkin Group
² American Express 2017 Customer Service Barometer
³ McKinsey

68%


