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Verwachtingen van 
klanten zijn veranderd

Hetzelfde geldt echter voor de 
gebruikte technologie
 

De recente ontwikkelingen op het vlak van klantensupportsoftware, 

cloudtechnologieën en mobiele platforms hebben het eenvoudiger 

gemaakt om aan de veranderende verwachtingen van klanten te 

voldoen. Tegenwoordig draait alles om gebruiksgemak voor zowel 

de klant als de agent. En dat is exact wat de nieuwste en beste 

technologie biedt. Hoewel gemoderniseerde systemen al op grote 

schaal worden toegepast en zijn ingeburgerd, is er toch één 

ontwikkeling waar nog maar weinig mensen grip op hebben: 

kunstmatige intelligentie. Als we alle overbodige herrie over 

kunstmatige intelligentie en de mogelijke impact hiervan op 

bedrijven en werknemers even negeren, is de algemene 

verwachting dat de meest praktische toepassing van bedrijfs

gebonden kunstmatige intelligentie op het gebied van 

klantenservice ligt.

Met dit in het achterhoofd, zou een moderne klantenservice

organisatie binnen een onderneming in staat moeten zijn om de 

moeilijkheden van het opschalen van hun supportactiviteiten aan 

te pakken zonder de klant uit het oog te verliezen. Dit betekent 

dat om te voldoen aan de behoeften van de klant, agenten, 

supportmanagers, externe leveranciers, medewerkers van de 

Het is nog niet zo heel lang geleden dat klanten bereid waren genoegen 

te nemen met de lange wachttijden en obstakels die bij een klanten

supportervaring kwamen kijken. Dat is inmiddels echter verleden tijd. 

Klanten van nu verwachten veel meer van de producten en services 

waarin ze hebben geïnvesteerd. Ze willen direct antwoord van agenten, 

snelle en gemakkelijke toegang tot informatie en een kwalitatief 

hoogwaardige merkinteractie bij elke stap op weg naar hun oplossing.

Als gevolg daarvan zijn de begrippen ‘omnichannel’ en ‘zelfservice’ 

vaste termen geworden in het servicevocabulaire van de klant. Het 

maakt niet uit waar of op welke manier klanten op zoek zijn naar 

support, ze verwachten een niveau aan zorg en toewijding dat 

overeenkomt met de beste hulp die ze hebben ontvangen. Dit legt een 

zware claim op supportorganisaties, die hierdoor slechts twee opties 

hebben: voldoen aan de hoge verwachtingen of deze overtreffen.

juridische afdeling en eigenaren van inhoud allemaal met elkaar 

moeten samenwerken en gegevens op een doeltreffende manier 

moeten delen. Dit is een ideaal waar veel organisaties naar 

streven, maar het is niet altijd de werkelijkheid. 

Kunstmatige intelligentie kan, als deze goed wordt benut, hiaten 

vullen in moderne klantenserviceorganisaties. Kunstmatige 

intelligentie kan patronen detecteren die mensen over het hoofd 

zien en lastige processen automatiseren, zodat ze soepeler 

verlopen. Deze extra informatie en efficiency kunnen zeer 

waardevol zijn voor supportagenten en hun workflows. Dit geldt 

vooral wanneer ze meer inzicht proberen te krijgen in hun klanten 

en ze de verschillende kanalen proberen te optimaliseren die 

voor hulp worden aangeboden.

https://www.zendesk.nl/resources/gartner-explores-customer-experience-innovation-2017/
https://www.zendesk.nl/resources/gartner-explores-customer-experience-innovation-2017/
https://www.zendesk.nl/resources/gartner-explores-customer-experience-innovation-2017/
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De toepassing van 
kunstmatige intelligentie 
in klantenservice
Door activiteiten te stroomlijnen met kunstmatige intelligentie, kunnen 

bedrijven de productiviteit van hun agenten verhogen en de algemene 

servicekwaliteit verbeteren. Deze voordelen worden uiteindelijk 

doorgegeven aan de klant. Bedrijven die over de nieuwste support

technologieën beschikken, kennen doorgaans een kortere 

oplossingsduur, een betere procesafhandeling en een grotere 

klanttevredenheid. 

In het geval van zelfservice en kennisbeheer kunnen deze zaken enorm 

worden verbeterd met de juiste inzet van kunstmatige intelligentie. 

Sommige van deze verbeteringen omvatten: 

• Het identificeren van onderwerpen waarover nieuwe Help-

artikelen moeten worden geschreven

• Het actueel en relevant houden van een kennisbank, met 

inhoud die de klant echt helpt

• Zorgen dat Help-artikelen gemakkelijk worden gevonden door 

klanten en agenten

• Verzekeren dat agenten meer tijd besteden aan complexe 

vragen dan aan eenvoudige one-touch tickets

• Klantenserviceorganisaties in staat stellen om eerder proactief 

dan reactief te werk te gaan 

Onthoud het volgende: tevreden agenten betekent tevreden klanten, 

en andersom. Kunstmatige intelligentie voor klantenservice moet 

voordelig zijn voor beide partijen. Dit is waar we naar streven bij 

Zendesk. Lees verder om meer te weten te komen over onze tools op 

basis van kunstmatige intelligentie voor een betere zelfservice en beter 

kennisbeheer. 
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Wat gebeurt er als een klant een Helpartikel over zijn of haar 

probleem leest dat echter niet ingaat op zijn specifieke vraag? Een 

kwestie die snel had kunnen worden opgelost, vereist nu aanvullende 

stappen: contact opnemen met een agent, probleemdiagnose, 

achterhalen wat de klant niet zelf kan oplossen etc.

Dit voegt een extra niveau aan frustratie toe. Nog erger dan dat is 

echter dat de kennisbank niet aan het beoogde doel voldoet: klanten 

in staat stellen zichzelf te helpen. Dit is de reden waarom Zendesk 

Guide Enterprise is voorzien van een tool voor een beter kennisbeheer 

op basis van kunstmatige intelligentie: Aanwijzingen over benodigde 

inhoud. 

Met Aanwijzingen over benodigde inhoud, dat is gebaseerd op Deep 

Learning en Natural Language Processingtechnologieën, kunnen 

contentmanagers hun Zendesk Guidekennisbank optimaliseren. Dit 

werkt als volgt:

1. Supporttickets die worden gemaakt in Zendesk Support, 

worden automatisch gecontroleerd via Aanwijzingen over 

benodigde inhoud om populaire onderwerpen te identificeren

2. Bestaande artikelen in Zendesk Guide worden gecontroleerd 

door Aanwijzingen over benodigde inhoud om bestaande 

inhoud in uw kennisbank te identificeren 

3. Supportonderwerpen die door Aanwijzingen over benodigde 

inhoud zijn geïdentificeerd, worden vergeleken met bestaande 

kennisbankinhoud om onderwerpen in kaart te brengen 

waarvoor geen overeenkomstige artikelen bestaan

4. Er worden aanbevelingen gedaan voor het schrijven van nieuwe 

artikelen of het bijwerken van bestaande artikelen in Zendesk 

Guide. Hierbij wordt een bewerkingstool meegeleverd dat 

suggesties voor de inhoud biedt op basis van de woordgroepen 

waar klanten naar zoeken

Een betere kennisbank opbouwen met 
Aanwijzingen voor benodigde inhoud
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Identificeer de hiaten in een 
kennisbank

Er kan sprake zijn van een verschil tussen wat klanten lezen en wat ze 

willen weten. Bij grote ondernemingen is het niet altijd duidelijk waar 

met het aanpakken van dit hiaat moet worden begonnen. 

Aanwijzingen over benodigde inhoud haalt de informatie naar voren die 

klanten zelf niet kunnen vinden. Het combineren van veelvoorkomende 

supporttickets en de taal die daarin wordt gebruikt, stelt supportteams in 

staat om de hulpvraag van klanten te benutten als feedback voor hun 

eigen zelfserviceinspanningen.

Schrijf artikelen die relevanter 
zijn

Klanten zijn niet verplicht om agenten hints te geven over onderwerpen 

waarover moet worden geschreven. Telkens als ze een supportticket 

maken, verstrekken ze echter veel nuttige informatie in de hoop dat hun 

probleem wordt opgelost.

Aanwijzingen over benodigde inhoud benut deze gedetailleerde 

informatie in supporttickets en stelt vast hoe klanten hun problemen 

interpreteren. De formuleringen en het taalgebruik in ticket

beschrijvingen worden doorgegeven aan agenten. Helpartikelen 

kunnen vervolgens worden herschreven op een manier die beter 

begrijpelijk is en die relevanter is voor de problemen die in support

tickets worden beschreven.

Maak inhoud toegankelijker

Aanwijzingen over benodigde inhoud wordt geleverd met een 

bewerkings tool die specifieke tags automatisch in het Helpartikel invult. 

Deze tags worden gekozen op basis van de onderwerpen waar klanten 

naar zoeken. Het opnemen van de tags zorgt ervoor dat artikelen 

gemakkelijker kunnen worden gezocht en een grotere groep klanten 

kunnen bereiken (zowel binnen de kennisbank als via zoekmachines).

Als klanten bijvoorbeeld willen weten hoe ze een terugbetaling kunnen 

krijgen, gebruiken ze wellicht zoekopdrachten zoals “proces 

terugbetaling” of “hoe lang terugbetaling”. Aanwijzingen over 

benodigde inhoud herkent de verschillende manieren waarop klanten 

naar antwoorden zoeken en zorgt er tegelijkertijd voor dat ze deze 

gemakkelijker kunnen vinden.
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Klanten geven vaak de voorkeur aan zelfservice als dat mogelijk is. Waarom zou u ze niet wat extra hulp bieden? Kunstmatige intelligentie 

ondersteunt virtuele klantenassistenten (VCA’s, virtual customer assistants) die op bedrijfswebsites worden gebruikt. Deze zijn ontworpen om 

gebruikers naar de hulp te leiden die ze zoeken.

Answer Bot is een virtuele klantenassistent die klanten die een vraag hebben de weg wijst naar relevante Helpartikelen. Wanneer een klant probeert 

contact op te nemen met een agent, komt Answer Bot met suggesties voor artikelen die zo goed mogelijk aansluiten op de vraag die wordt gesteld. In 

de loop van de tijd worden de artikelsuggesties steeds nauwkeuriger en toepasselijker voor gecompliceerde gebruiksscenario's. Answer Bot is 

gebaseerd op dezelfde Deep Learning and Natural Language Processing technologieën als Aanwijzingen over benodigde inhoud.

• Wanneer Answer Bot een artikel voorstelt dat tot een oplossing leidt, wordt herkend dat het artikel de vraag van de klant heeft opgelost en 

worden algoritmes verbeterd op basis van deze feedback.

• Wanneer Answer Bot artikelen voorstelt die niet tot een oplossing leiden, behandelen agenten de problemen van de klant zoals ze dat 

normaal ook zouden doen.

Betere Help-artikelen betekent betere suggesties

Aanwijzingen over benodigde inhoud en Answer Bot kunnen een ongekend krachtig duo vormen op het gebied van Deep Learning. Als beide tools 

samen worden gebruikt, kunnen klantenserviceteams een beter automatisch oplossingspercentage verwezenlijken doordat veel meer mensen hun 

geoptimaliseerde kennisbank onder ogen krijgen.

Dit gaat als volgt:

1. Aanwijzingen over benodigde inhoud biedt gedetailleerde feedback over het soort informatie waar klanten naar zoeken en beveelt 

onderwerpen voor artikelen aan om kennishiaten op te vullen. Na implementatie van de aanbevolen updates zijn de geoptimaliseerde Help-

artikelen relevanter voor de zoekvraag van klanten.

2. Answer Bot kan relevantere artikelen voorstellen voor het automatisch beantwoorden van vragen van klanten op basis van de nieuwe of 

bijgewerkte kennisbankartikelen. Dit proces leid tot optimalisering van kennisinhoud die beter is afgestemd op specifieke vragen van 

klanten en tot een hoger automatisch oplossingspercentage.

Automatisch op klanten reageren 
met Answer Bot
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Answer Bot is niet alleen voor klanten. Bij Zendesk Guide Pro en 

Enterpriseklanten worden Answer Botaanbevelingen direct 

weergegeven in hun agenteninterface. 

Op basis van dezelfde logica als voor de klant wordt gebruikt, 

identificeert Answer Bot automatisch relevante kennisbankartikelen 

en stelt deze in de Zendeskagenteninterface voor aan 

supportagenten die bezig zijn met het oplossen van problemen van 

klanten. Dit betekent dat agenten geen extra tijd meer hoeven te 

besteden aan het zoeken naar relevante inhoud voor het oplossen 

van klantvragen.

Answer Bot voor agenten verhoogt niet alleen de productiviteit van 

supportagenten, maar maakt hen ook bewuster van de Helpinhoud 

die aan klanten wordt aangeboden. Dit geeft hen een completer 

beeld van hun zelfservicesupport.

De productiviteit van supportagenten 
verbeteren met Answer Bot voor agenten
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Creëer de beste 
klantenservice-
ervaringen met 
Zendesk

Een goed doordachte kennisbank is de hoeksteen van 

een uitmuntende klantenserviceervaring, maar het 

samenstellen ervan kan een taak zijn die afschrikt. Met 

Zendesk Guide op basis van kunstmatige intelligentie, 

kunt u snel een helpcenter, onlinecommunity en 

klantenportal op maat maken. Ga vandaag nog aan de 

slag met een gratis evaluatieperiode om de zelfservice 

op te zetten die uw klanten wensen en betere 

resultaten uit uw klantenservicestrategie te halen:

https://www.zendesk.nl/guide/

https://www.zendesk.nl/guide/

