Customer Experience White Paper
Add something new

Inhoudsopgave
Add something new

‘’Maak je klant de held
van jouw verhaal.’’
Ann Handley
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Management samenvatting
“Als jij niet goed voor
je klanten zorgt, dan
zal je concurrentie dat
wel doen.’’
Bob Hooey

Eindelijk, klanten worden een belangrijk onderdeel
van de strategie van veel bedrijven. Om een goede
concurrentiepositie te behouden, is het belangrijk
om een goed geïntegreerd bedieningsmodel voor je
klanten te hebben. Google en Atos combineren hun
kennis en ervaringen om de customer service
experiences van hun eigen klanten te verbeteren.

In

deze

white

paper

worden

verschillende

onderwerpen gerelateerd aan customer experience
behandeld,

zoals

geavanceerde

applicaties,

relevantie voor de klant, nieuwe klant-inzichten en
het creëren van een persoonlijke klantervaring.
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Een blik op de cijfers
Onderzoek toont aan dat 84% van de klanten een
goede customer support beleving een belangrijke
factor vindt in hun koopproces. In de top 5 van
meest belangrijke overwegingen bij het kopen van
een product staat een goede customer support zelfs
op de derde plek. Klanten zijn in toenemende mate
op zoek naar een volledig gepersonaliseerde
klantervaring. In dit proces willen klanten graag
goed geïnformeerd worden in iedere stap van het
proces, en men verwacht een proactieve houding
van de verkopende partij.

Kunstmatige Intelligentie kan helpen in het bieden
van een volledig gepersonaliseerde klantervaring.
Vooral Millennials en Generatie Z zijn positief over
de mogelijkheden die K.I. op dit vlak biedt. Echter,
70% van de ondervraagde klanten geeft aan dat ze
nog steeds liever geholpen worden door een mens
dan door een robot.

Innovatieve customer service
Op dit moment lijkt een combinatie van technologie
en menselijke ondersteuning de meest praktische
oplossing. Echter, toekomstige generaties zullen in
toenemende mate interactie hebben in een digitale
omgeving, waarbij het mogelijk is om een nieuwe
benadering van customer service te introduceren.

5

Geavanceerde Applicaties
Als de innovatieve cultuur van Google en de geavanceerde technologie van Atos gecombineerd
worden, kunnen er spannende nieuwe initiatieven ontstaan.
1. Winkel van de toekomst

2. Spraakassistent

3. Geavanceerde Chatbots

In 2016 werkte Atos samen met

Vorig jaar zette Google een nieuwe

Onlangs heeft T-Mobile

‘Pegasystems’ om een ‘winkel van

stap in geautomatiseerde

aangekondigd dat het samenwerkt

de toekomst’ te creëren. Met input

klantenservice door Google Duplex

met Google en Atos om een

van huidige- en potentiële nieuwe

te introduceren. Google Duplex is

chatbot te ontwikkelen op basis

klanten toonden ze wat er mogelijk

een slimme assistent, die gebruik

van de principes van Kunstmatige

was als de krachten van Atos en

maakt van Kunstmatige

Intelligentie. De chatbot zal in

Pega gebundeld werden.

Intelligentie technieken zoals ‘deep

meerdere talen kunnen

learning’ en ‘speech-to-text’.

communiceren via verschillende

Atos benadrukt het belang van

kanalen.

klantbetrokkenheid en

Met behulp van deze technieken

hoogwaardige service om een

kan Duplex afspraken maken of

Het doel is om een moderne, meer

vlekkeloze klantreis te realiseren.

zelfstandig reserveren. Dit maakt

gepersonaliseerde en intuïtieve

Atos is leidend in innovatie op het

het erg handig voor mensen die

klantervaring te creëren. Met de

gebied van betalingen,

weinig tijd hebben of hun tijd liever

geïmplementeerde herkenning van

klantanalyses en het

in iets anders willen investeren.

gebruikers- intenties kan de

‘internet-of-things’. Met dit brede

Google Duplex is de eerste stap

chatbot nauwkeurig begrijpen wat

perspectief op klantervaring kan

naar een volledig

de klant wil en relevante

Atos uitstekende kennis en

geautomatiseerde spraakassistent

aanbevelingen en ondersteuning

ervaring bieden in hun

die voor vrijwel alles kan worden

geven.

samenwerking met Google.

gebruikt.
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Relevantie voor de klant

Naast

geavanceerde

technologieën

wordt

Atos.

klantrelevantie steeds belangrijker. Veel bedrijven

Advance 2021, het nieuwe driejarenplan van Atos,

beweren hun klanten als het belangrijkste onderdeel

richt zich op het versterken van de klantgerichtheid

van hun bedrijf te beschouwen. Wanneer er echter

door een versterkte verticale marktbenadering.

naar hun strategie wordt gekeken, is het vaak

Producten zijn beter afgestemd op de wensen van

duidelijk dat dit niet het geval is. Door goed te

klanten.

identificeren wie je klanten zijn is het mogelijk om

verschillende gegevensbronnen kunnen ze een

relevanter voor ze te zijn. Dit is hoe Google en Atos

goed beeld krijgen van wie hun klanten zijn en hoe

hun klanten bovenaan hun lijstje plaatsen:

ze hen efficiënt kunnen helpen voorbereiden op de

Met

de

beschikbare

technologie

en

volgende digitale golf.
Google.
Google kent het belang van klantgerichtheid. Inzicht

Wanneer

in gegevens uit verschillende bronnen in combinatie

centraal stellen, kan een echt klantgerichte cultuur

met

de

worden gecreëerd en behouden. Deze bedrijven

gepersonaliseerde ervaring, die helpt om aan de

zullen bestaande klanten behouden door hun

verwachtingen van uw klanten te voldoen. Door een

verwachtingen te overtreffen en nieuwe klanten

passende innovatiecultuur te combineren met een

bereiken wanneer dat ertoe doet.

effectieve

branding

verbetert

bedrijven

hun

klanten

daadwerkelijk

klantgerichte aanpak, kunnen bedrijven hun omzet
verhogen

en

bedrijfsdoelstellingen

effectiever

bereiken.

‘’Onze houding ten
opzichte van anderen
bepaalt hun houding
ten opzichte van ons.’’
Earl Nightingale
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1.

Datagestuurde marketing. Welk ander bedrijf
heeft meer data beschikbaar dan Google?
Dankzij

datagestuurde

marketing

kan

een

gepersonaliseerde ervaring worden gecreëerd,
waardoor bedrijven beter in contact kunnen
komen met toekomstige klanten. Bijna 90% van
ondervraagde bestuurders op het gebied van
marketing analyses gelooft dat het analyseren
van gegevens en het verkrijgen van inzichten
essentieel is voor marketingsucces. De relatie

Nieuwe klant-inzichten

tussen klant en bedrijf verbetert, loyaliteit neemt
toe en marges groeien door een betere

Met behulp van Kunstmatige Intelligentie

waarde-uitwisseling.

kunnen klantgegevens makkelijker dan ooit
tevoren worden geanalyseerd. Met behulp
van principes zoals ‘Machine Learning’ en
‘Deep

Learning’

klantinzichten

kunnen

worden

deze
gebruikt

nieuwe
voor

2.

innovatieve marketingstrategieën.

Real-time data. David Baekholm van HomeAway
benadrukt
data’-gebruik,

het
in

belang

van

‘real-time

plaats

van

‘past-time

data’-gebruik. Het is belangrijk om te weten wat
klanten nú willen, niet wat ze drie maanden
geleden wilden. Door het combineren van data
van Google met technologie van Atos kunnen
nieuwe en betere ‘real-time’ klantinzichten
worden gerealiseerd.

3.

Spotify. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat
klantinzichten efficiënt en effectief gebruikt is
Spotify. Spotify gebruikt muziek die je eerder
hebt beluisterd om nieuwe gepersonaliseerde
afspeellijsten

te

maken.

Ook

creëren

ze

gepersonaliseerde 'Jaar in Muziek' content voor
elke individuele gebruiker om te bekijken en te
delen. Terwijl ze een groot bedrijf runnen,
creëren ze iets persoonlijks en intiems voor elke
gebruiker.

De gepersonaliseerde klantreis

Over persoonlijk gesproken, de echte toekomst van

Door

de

combineren met nieuwe klantinzichten uit Google’s

klantervaring

persoonlijke

bestaat

aanpak.

uit

Door

een

proactieve,

klantinzichten

te

data

geavanceerde

kunnen

stappen

Atos-technologieën

worden

gezet

in

te

het

gebruiken om precies te weten wie je klanten zijn en

personaliseren van een klantreis. Door de relevantie

wat ze willen, kun en moet je proactief met hen

van je klanten te benadrukken, worden je kansen

omgaan.

om de verwachtingen van je klanten te overtreffen
ineens aardig vergroot.

(Social) Advertising
Met

het

toegenomen

gebruik

van

mobiele

apparatuur om content te bekijken, is het belangrijk
om een uitgebreid online platform te onderhouden.
Zo kan elke mogelijke klant worden benaderd via
advertenties. Als je de concurrentie echt een stap
voor

wilt

blijven,

moet

je

zorgen

dat

deze

advertenties zo persoonlijk mogelijk zijn. Om dit te
doen is klant empathie van belang. Dit betekent
zoiets als 'de klant echt kennen op meerdere
niveaus'. Bedrijven kunnen deze vorm van empathie
gebruiken

om

hun

klantgerichte

service

‘’Hoffelijke behandeling
maakt van je klant een
lopende advertentie.’’

te

verbeteren.

J.C. Penney
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