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Een optimale klantervaring in alle kanalen

Goede dienstverlening is voor elke organisatie in elke branche een 
kernwaarde. Klanten die goed worden geholpen, zijn immers tevreden, 
trouwe klanten: een belangrijk wapen in het streven naar duurzaam 
concurrentievoordeel. 

Het is voor een grote organisatie echter niet zo eenvoudig om goede klantenservice te borgen. Klantenservice brengt flinke 
organisatorische en technische uitdagingen met zich mee. Het is in de huidige zeer competitieve digitale markt niet genoeg om 
aanwezig te zijn in verschillende kanalen; je moet er ook voor zorgen dat de dienstverlening in al die kanalen van een constant 
hoog niveau is. 

Een optimale all-channel-klantervaring is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden: 

•	 Klantbenadering via alle kanalen en devices. Het internet heeft gezorgd voor een enorme toename van het aantal 
klantkanalen. Fysiek en telefonisch klantcontact en contact via post zijn heel belangrijk, maar niet langer voldoende: 
bedrijven moeten ook interactie bieden op hun website, via e-mail, sociale media, apps voor smartphones en andere 
mobiele devices, SMS en webchat. 

•	 Migratie naar digitaal. Zakendoen en klantcontact gaat steeds meer via internet, mobiel, tablet of andere nieuwe 
schermen. De online journey van klanten wordt steeds complexer. En hoewel mensen heel goed in staat zijn om online 
kanalen zelf te bedienen en uit te nutten, verwachten ze wel dat persoonlijk contact mogelijk is, mocht dat nodig zijn. Dit 
impliceert dat webkanalen, mobiele kanalen en voice-kanalen optimaal op elkaar moeten zijn afgestemd. 

•	 Agility en flexibiliteit. Bedrijven in de digitale wereld moeten hun systemen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en een 
grotere technologische agility bewerkstelligen. Dat kan een dure, complexe aangelegenheid zijn waarvoor nieuwe expertise 
nodig is. Het is een flinke uitdaging: steeds maar weer zorgen voor een korte time-to-market, snel kunnen inspelen op 
nieuwe technologieën en optimaal gebruikmaken van de inzichten en data die daaruit voortkomen. 

Het is niet genoeg om aanwezig 
te zijn in verschillende kanalen;  
je moet er ook voor zorgen 
dat de dienstverlening in al die 
kanalen van een constant  
hoog niveau is.
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Een optimale klantervaring in alle kanalen

•	 Speel in op hogere verwachtingen. Klanten zijn beter geïnformeerd en veeleisender dan ooit. Ze hebben meer 
vertrouwen in het advies en de aanbevelingen van andere klanten dan in top-down boodschappen van de bekende merken. 
Klanten zijn bovendien heel goed in staat om hun ervaringen met klantenservice te delen via online fora en sociale media.

•	 Behandel klanten als individuen en niet als transacties. Veel bedrijven hebben in hun online communicatie de neiging 
klantinteracties in te delen in verschillende soorten transacties: aankopen, aangiftes, vragen om technische ondersteuning. 
Bedrijven kunnen de klantervaring verbeteren door een meer relationele aanpak te kiezen. Daarin wordt het klantcontact 
over meerdere kanalen geïntegreerd tot een geheel, waarbinnen elk onderdeel complementair is. De klant zal dat waarderen, 
het merk trouw blijven en eerder geneigd zijn tot herhaalaankopen. 

•	 Optimalisatie van kosten. Als het aantal kanalen en transacties groeit, wordt het steeds ingewikkelder om de interactie 
met klanten te beheren. Resources lopen het gevaar te worden opgeslokt door bepaalde kanalen, terwijl hun skills ook in 
andere kanalen van grote waarde kunnen zijn. Door alle klantcontact door een enkele, multichannel hub te voeren, zorgt 
u ervoor dat elk verzoek - ongeacht het kanaal - terechtkomt bij de juiste mensen. Dat maakt uw organisatie efficiënter en 
zorgt tegelijkertijd voor een betere klantervaring. 

Bedrijven worden maar al te vaak beperkt door een inflexibele IT-architectuur die zich slechts met inzet van veel inspanning, 
tijd en geld laat aanpassen. Een nieuw on-site klantenservicesysteem implementeren kan, maar duurt al gauw 12 maanden 
en vereist een flinke investering in de infrastructuur. De klant krijgt in de tussentijd het idee dat de service die het bedrijf biedt 
achterblijft bij de concurrentie. De uitdaging: De service laten mee groeien met de verwachtingen van de klant. Zo zorgt u 
ervoor dat uw klanten tevreden blijven, dat u uw klanten soms zelfs verrast en dat u de concurrentie voorblijft. 
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Even voorstellen: Odigo

Met Odigo levert u de service die uw klant verwacht. Odigo is volledig 
cloud-enabled en stelt u in staat uw multichannel-interacties op een 
intelligente, eenvoudige manier te beheren.

Odigo is geen CRM en ook geen geoutsourcet contactcenter. Het is een dienst die klantcontacten verwerkt en distribueert 
naar de juiste personen in uw organisatie en die uw multichannel-servicestrategie volledig ondersteunt.  

Hoe Odigo werkt
Klanten gebruiken verschillende kanalen om uw organisatie te benaderen: via vaste of mobiele telefoon, webformulieren, 
sociale media of apps bijvoorbeeld. Odigo bestrijkt alle kanalen en bekijkt per geval wat de klantvraag is. Deze informatie wordt 
verrijkt met data uit het CRM-systeem. Op die manier wordt de waarde van de betreffende klant en de urgentie van het verzoek 
vastgesteld.  

Vervolgens stelt Odigo vast door wie het verzoek van de klant het best kan worden behandeld, onafhankelijk van het kanaal 
waarlangs het verzoek is binnengekomen. Het verzoek wordt vervolgens naar die persoon doorgestuurd, waarbij de voor het 
betrokken kanaal best passende applicatie wordt gebruikt. Sommige klantverzoeken zullen worden doorgestuurd naar een 
zelfbedieningsomgeving. 

De personen die Odigo met een klantverzoek verbindt, zijn niet locatiegebonden. Het kunnen medewerkers van een call-
center zijn, maar ook mensen die thuis, op kantoor of in een winkel werkzaam zijn. Wellicht zijn het medewerkers van de 
klantenservice, of werken ze in sales; wellicht zijn het technische experts of externe partijen. Odigo biedt ondersteuning voor 
zowel fysieke als virtuele callcenters. 

De business rules die de distributie van klantcontacten bepalen, zijn volledig configureerbaar. Ze kunnen rekening houden met 
de potentiële waarde van de klant, maar ook met de urgentie van diens verzoek en de strategie die uw bedrijf hanteert voor de 
verschillende klantsegmenten. 

Odigo meet en rapporteert alle klantcontactstromen en zorgt ervoor dat ze in klantvriendelijke visualisaties worden 
gepresenteerd. Die presentaties zijn compatible met verschillende platforms, waaronder smartphones.

Odigo verwerkt klantcontacten 
en distribueert ze naar 
de juiste personen in uw 
organisatie, rekening houdend 
met uw multichannelservice-
strategie 
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Net zo gemakkelijk als online gaan   
Odigo is beschikbaar vanuit een gedeelde cloud. Meer dan een internetconnectie heeft u er dus niet voor nodig. Er hoeven zelfs geen componenten voor 
geïnstalleerd te worden op uw devices. De belasting van Odigo op uw IT-ondersteuning is minimaal en de omgeving is beschikbaar vanuit elke locatie en op 
elk device. We kunnen Odigo overal leveren, in welke taal dan ook. 

Odigo is een open systeem. Het kan daarom eenvoudig worden geïntegreerd met andere technologieën zoals CRM. Alle klantdetails en – activiteit en 
worden weergegeven op een enkel scherm. Uw medewerkers hebben zo bij elke interactie alle informatie die ze nodig hebben binnen handbereik. 

Configuratie van het cloudgebaseerde Odigo is eenvoudig. Het is doorgaans binnen twee tot drie maanden operationeel; een significant kortere time-to-
market dan andere oplossingen. 

Odigo borgt dat elk klantcontact in elk kanaal meteen door de juiste persoon wordt behandeld. 
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Odigo biedt flexibiliteit   
Odigo kan naadloos worden ingepast in uw multichannelstrategie, zonder dat daar enige vorm van ontwikkeling voor nodig 
is. Het kan ondersteuning bieden aan een willekeurig aantal gebruikers, klanten en communicatiekanalen op verschillende 
internationale locaties. U kunt de business rules beheren en aanpassen zonder tussenkomst van externe support. 

In de business rules is vastgelegd hoe uw organisatie verschillende typen verzoeken of klantsegmenten behandelt. U kunt 
er bijvoorbeeld voor kiezen om verzoeken van waardevolle klanten prioriteit te geven of door te sturen naar een speciaal voor 
dergelijke klanten ingericht team. Als uw medewerkers in een bepaald team of op een bepaalde locatie onder hoge druk 
staan, kunnen meldingen tijdens een dergelijk ‘spitsuur’ worden omgeleid naar een andere locatie of een ander team. Odigo 
wordt als Software as a Service (SaaS)-dienst geleverd, via een businessmodel dat grotendeels is gebaseerd op pay-per-
use. Omdat u per interactie betaalt (bijvoorbeeld per minuut), blijven de kosten in lijn met de schaal van uw organisatie. Op 
die manier houdt u de kosten onder controle. Afhankelijk van uw volume of klantenserviceactiviteit kunt u voor bepaalde 
functionaliteiten ook kiezen voor een maandelijkse fixed fee. 

Gegarandeerde hoge prestaties    
Wij verzorgen niet alleen de hosting van Odigo, maar zijn ook expert op het gebied van klantenservice. We kunnen 
daarom end-to-end diensten bieden om elk facet van uw klantenservice te optimaliseren. Onze projectmanagers en 
accountmanagers begeleiden en monitoren elke stap in de implementatie en gebruik van uw Odigo-platform. Onze Technical 
Support Desk staat 24 uur per dag stand-by om eventuele problemen te verhelpen.

De interfaces van Odigo bieden een rijkdom aan informatie, maar zijn tegelijkertijd intuïtief. Het systeem is makkelijk 
bedienbaar; gebruikerstraining kan daarom tot een minimum worden beperkt. Dat scheelt tijd en geld. Alle beschikbare 
informatie over een klant wordt op één scherm gepresenteerd. 

Odigo biedt een hoge mate aan beschikbaarheid, ondersteund door krachtige SLA’s. Het platform draait op onze eigen, 
state-of-the-art infrastructuur; met Odigo zult u dus geen downtime of onverwachte interrupties ervaren zoals bij sommige 
andere technologieën het geval kan zijn. 

Wij zorgen ervoor dat Odigo up-to-date blijft, met regelmatig nieuwe versies en nieuwe upgrades. Daar zijn geen extra kosten 
aan verbonden. En omdat de updates via de cloud worden geïnstalleerd, krijgt u tijdens de installatie van updates niet te 
maken met de downtime of implementatierisico’s die vaak gepaard gaan aan on-premise systeemupgrades. 

100,000+
internationale 

Agenten 
maken dagelijks 

gebruik van 
Odigo.
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Functionaliteiten

Odigo biedt verschillende functionaliteiten voor verschillende gebruikersprofielen. Hieronder vatten we de belangrijkste samen. 

1
Klantcontact wordt ongeacht het kanaal 
doorgestuurd naar de juiste agent 

•	 Ingaande en uitgaande telefoongesprekken / sociale 
media / mail / chat / virtuele assistant / web call back / 
co-browsing / face to face 

•	 Beheer van distributieregels, prioriteit en overloop 

•	 Multicriteria distributieregels

•	 Toepasbaar binnen elke mogelijke combinatie van 
contactcenters, winkels, filialen, outsourcing en 
homeshoring 

2 Configuratietools   
Pas Odigo aan op uw strategie per 
klantverzoek of –segment 

•	 IVR-configuratie

•	 Distributie van (telefoon)gesprekken en verzoeken

•	 Beheer van wachtrijen en prioriteiten

•	 Onderscheiden van verschillende agenten met 
verschillende niveaus en vaardigheden 

•	 Beheer van wachttijd en agenda’s van agenten 

3 Multichannelview voor agenten   

Biedt contactbeheer in verschillende 
kanalen en uitgebreide supportfaciliteiten

•	 Doorverbinden, conference calls, in de wacht zetten 

•	 Chat met supervisor

•	 Gesprekken opnemen

•	 SMS met vooraf ingestelde templates 

•	 Email- en chatbeheer

1

Multichannelkwalificatie en –routing

Optimale klantervaring   |  Odigo   |   Functionaliteiten   |   Vooraanstaand   |   Casestudies



ContactHome

Key features

4 Managerview   

Monitor uw teams en beheer de inzet van 
uw agenten 

•	 Luisteren naar agenten, inclusief opnamefaciliteiten

•	 Allocatie van bronnen

•	 Chat met een of meer agenten

5 Realtime grafische monitoring   

Realtime assessment van prestaties. Alerts 
configureren die afgaan als bepaalde 
parameters zijn bereikt 

•	 Multichannel supervisie over klantinteracties

•	 Breakdowns per organisatie

•	 Automatische meldingen bij mogelijke kwaliteitsissues 

•	 Instelbare parameters

6 Statistieken   

Produceer rapportages

•	 Instelbare statistieken en rapportages 

•	 Breakdowns per organisatie

2
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Key features

2

7 Optimalisatietools

Optimaliseer prestaties en interne 
processen 

•	 Oproepen opnemen per type / agent / klant / steekproef 

•	 Analyseer gesproken en geschreven conversaties, ter 
verbetering van interne processen  

•	 Kwaliteitscontroletool, ter evaluatie van prestaties 
van medewerkers

•	 Realtime verbinding met workforcemanagementtools

8 Integratie met third parties    

Creëer interfaces om data afkomstig 
van andere platformen vanuit het 
medewerkerscherm te benaderen 

•	 Verbindingen leggen met CRM: Salesforce.com / Siebel / 
SAP en anderen

•	 Verbindingen leggen met andere oplossingen zoals 
workforcemanagement: Invision / Nice en anderen

Sinds SwissLife is over- 
gestapt op Odigo is de  
distributie van oproepen 

10%
 accurater geworden.
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Key features

Integratie met Salesforce
Hoe minder interfaces een contactcenter-medewerker hoeft te bedienen bij klantcontact, hoe beter hij of zij in staat is een 
efficiënte dienst te verlenen.

Capgemini is partner met Salesforce. Met Salesforce Open CTI kunnen de functionaliteiten van Odigo direct ingebed worden in 
de Service Cloud-interface van het volledig op cloud gebaseerde Salesforce CRM. De Salesforce contactcenter-medewerker 
kan met de softphone-interacties aangaan (inclusief click to dial, opnemen, verbinding verbreken, in de wacht zetten, confer-
ence call en opnemen), zonder dat hij of zij moet overschakelen naar een andere interface. Odigo zorgt er ondertussen voor 
dat oproepen en ander inkomende klantcontacten naar de juiste medewerkers worden gedistribueerd. 

Deze integratie is onderdeel van een roadmap die is ingegeven door het partnership tussen Capgemini en Salesforce. We 
hebben nog meer innovatieve functionaliteiten in ontwikkeling die optimaal gebruikmaken van de synergie tussen beide platfor-
men. De Smart Call-functionaliteit (via mobiel en internet) zal ook via Salesforce beschikbaar zijn.  

U vindt de Odigo user interface voor Salesforce op het Salesforce AppExchange-platform. 

Met de connector 
kunnen de oproep- 
functionaliteiten 
van Odigo ingebed 
worden in de Service 
Cloud-interface van 
Salesforce CRM 
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Vooraanstaande klantenservice

Odigo vormt bij meer dan 170 organisaties de kern van een multichannel- 
klantcontactstrategie die zorgt voor een betere klantervaring, maar ook 
voor een efficiëntere en meer kosteneffectieve operatie. 

Natural Language
We weten allemaal hoe het voelt: een telefoontje plegen en een Voice Response (IVR)-systeem aan de lijn krijgen die een aantal 
opties noemt. En het wordt nog frusterender als we ons door meerdere optiemenu’s moeten werken voordat we eindelijk een 
medewerker aan de lijn krijgen. 

Natural Language is een innovatief alternatief. Klanten krijgen niet langer een lijst met opties voorgeschoteld, maar worden 
meteen gevraagd om de reden van hun telefoontje te noemen. Via een complexe reeks algoritmen wordt de klant vervolgens 
meteen doorgestuurd naar de juiste medewerker.

Natural Language verleent op deze manier een menselijk trekje aan een geautomatiseerd systeem. Het zorgt ervoor dat de 
dialoog met de klant al begint voordat de medewerker aan de lijn komt en voorkomt tijdverspilling bij de klant en mogelijke 
frustratie. 

Speech analytics
Traditionele IVR-systemen leggen dan misschien vast wat de klant beoogt met het telefooncontact, maar bieden geen inzicht 
in hoe de klant zich voelt en hoe de interactie zal verlopen. De klantenservice zou intelligenter kunnen, als dergelijke informatie 
ook bekend was bij de organisatie. Speech analytics maakt het mogelijk.

Odigo en de bijbehorende opnamemodule zijn verbonden met een speech analytics-oplossing die u helpt bij de interpretatie 
van de stem van de klant. De oplossing analyseert de toon, het woordgebruik en de manier van spreken en stelt vast in wat 
voor stemming de klant is: is deze ontvankelijk of ontspannen, boos of gefrustreerd? Op basis van deze informatie kunt u 
uw klantenservice afstemmen. Sommige klanten zijn wellicht geïnteresseerd in cross-promotion van producten of diensten, 
terwijl anderen alleen maar zo snel mogelijk geholpen willen worden (wat er op neer kan komen dat ze voorrang krijgen). 
Uw medewerker kan per klant een ander script of andere tactiek gebruiken en de gebruikte wachtmuziek en automatische 
voortgangsberichten kunnen voor elke wachtende klant individueel worden ingesteld. U stelt uw klantenservicestrategie vast; 
wij implementeren hem. 

Natural Language is bij SwissLife in 

95%  
van de gevallen succesvol.  
19 van de 20 gesprekken komen 
dankzij de spraakherkenning  
meteen terecht bij de juiste  
medewerker. 

Met Natural Language begint 
de dialoog met de klant al 
voordat er een medewerker 
aan te pas is gekomen.  
Dat scheelt de klant tijd  
en frustratie 
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Vooraanstaande klantenservice

Smart Call
Smartphone apps zijn rijke bronnen van realtime informatie: van vertrektijden van treinen tot aan weersvoorspellingen. Het is dus eigenlijk heel logisch om ook 
wachttijden van contactcenters te tonen. 

Met Smart Call kunnen organisaties hun klanten de wachttijden tonen via een smartphone app en laten wachten zonder dat ze aan de telefoon hoeven te blijven 
zitten. Terwijl de klant wacht hoeft hij geen extra kosten te betalen en kan hij gebruik blijven maken van de andere apps op te telefoon. Als de klant aan de beurt 
is krijgt de klant een hoor- en zichtbaar signaal. De klant kan dan direct het gesprek aangaan met de medewerker.

Smart Call biedt, door optimale integratie van het telefoonkanaal en het smartphone app-kanaal, een intelligente functie die klanten extra comfort biedt en daar-
mee van grote waarde is voor bedrijven.
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Vooraanstaande klantenservice

Virtuele assistent
We doen steeds meer online. Daardoor worden onze 
transacties en onze user journeys steeds gecompliceerder. 
Online kunnen we doen en laten wat we willen, maar soms 
hebben we hulp nodig. Virtuele assistenten geven een 
menselijk tintje waar dat het meest gewenst is: op stadia 
in het online proces waar klanten de meeste problemen 
hebben of het meest zijn geneigd om op te geven. Stadia 
waarin het bedrijf dus het gevaar loopt klandizie mis te lopen 
en een trouwe klant te verliezen. 

Virtuele assistenten kunnen worden geprogrammeerd om 
de wensen van de klant middels intelligente analyse van web 
chat te interpreteren en een antwoord te bieden waarmee 
de klant echt is geholpen. In andere gevallen kan de virtuele 
agent aanbieden om terug te bellen of een andere vorm 
van ondersteuning geven. Ook hier zien we een optimale 
integratie tussen stem en internet. 
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Vooraanstaande klantenservice

Mobile Private Messaging
Met hun combinatie van telefonie en computertoepassingen vormen smartphones een belangrijk portaal voor klantenservice. Uw organisatie kan de mobiele 
klant verschillende contactopties bieden: via telefonie, online via de reguliere website, via een app of via een mobiele website. Waar de klant ook voor kiest, de 
multichannel-omgeving van Odigo zorgt ervoor dat hij of zij altijd bij de juiste medewerker terecht komt. 

Bij waardevolle klanten is het vaak gepast om elke vorm van klantcontact te laten afhandelen door een en dezelfde medewerker. Dat geeft de dienstverlening 
een persoonlijke noot. Met Mobile Private Messaging kunnen dergelijke klanten met hun mobiele device heel eenvoudig contact zoeken met hun dedicated 
medewerker. Als de klant de app opent, kan hij van daaruit meteen contact krijgen met zijn of haar medewerker of met anderen in de organisatie, een berichtje 
versturen of de chatfunctie gebruiken. Via messaging en chat kunnen ook documenten en afbeeldingen worden gedeeld. Indien nodig kan de medewerker 
bovendien zijn agenda delen met de klant en deze uitnodigen voor een face to face gesprek. 

Mobile Private Messaging biedt klanten het gemak van anytime, anywhere klantenservice en helpt u een intieme klantrelatie te vormen met waardevolle klanten. 
Mobile Private Messaging geeft een persoonlijk tintje aan functies die normaalgesproken anoniem zijn: messaging en chat bijvoorbeeld. Op deze manier 
moedigt de oplossing klanten aan te kiezen voor online contactopties in plaats van duurdere stemgebaseerde opties. Bijkomend voordeel is dat deze klanten 
tijdens piekuren sneller kunnen worden verwerkt.
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Vooraanstaande klantenservice

Touch Screen Monitoring
Het is van belang dat managers de prestaties van hun contactcenters real time kunnen monitoren en snel kunnen reageren op capaciteits- of prestatie-issues 
voordat die voor meer klanten problemen opleveren. 

Touch Screen Monitoring maakt het mogelijk: op afstand, via smartphone of tablet, in een gebruiksvriendelijk, interactief format. Touch Screen Monitoring wordt 
aangeboden via een mobiele website die compatible is met alle operating systems en alle devices. Het laat u real time (of voor een bepaalde periode in het 
verleden) de belangrijkste statistieken zien van de afhandeling van klantcontacten in alle kanalen. Gebruikers kunnen de scope van de monitoring aanpassen 
aan hun businessprioriteiten. Een samenvattende grafische weergave houdt u constant op de hoogte van de status quo.  

Met Touch Screen Monitoring kunt u controleren hoeveel calls zijn binnengekomen, hoeveel daarvan weer hebben ‘opgehangen’ en wat de gemiddelde 
verwerktijd is. Ook kunt u het aantal calls, de gemiddelde verwerktijd en de totale capaciteit tussen verschillende contact centra in uw organisatie vergelijken en 
tegen elkaar afzetten.
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Energie

Antargaz
Antargaz is een leidende distributeur van gas voor consumenten en bedrijven in Frankrijk, Belgie, Nederland en Luxemburg. 
Het bedrijf bedient een kwart van de Franse markt en heeft een omzet van ongeveers €700 miljoen. Antargaz maakt sinds 
2004 deel uit van UGI Corporation. De maatschappijen van UGI leveren wereldwijd verschillende energieproducten en 
– diensten. 

Antargaz koos voor Odigo vanwege de flexibiliteit die de oplossing biedt. Het cloud serviceplatform kon makkelijk worden 
aangepast op het bedrijfsmodel van Antargaz. Antargaz is nu in staat om calls te distribueren tussen verschillende, 
geoutsourcete en interne contactcenters en heeft realtime inzicht in callvolumes en –activiteit. Odigo ondersteunt elk jaar 2,7 
miljoen aan Antargaz gerelateerde calls, inclusief 250.000 uitgaande calls en 50.000 tekstberichten. 

Dankzij Odigo kan Antargaz in- en uitgaande calls intelligenter beheren en potentiële en bestaande klanten beter bedienen. 
Het gebruik van uitgaande voice- en SMS-kanalen heeft de business in staat gesteld beter te reageren op klantverzoeken. 
Daardoor is de klanttevredenheid aanzienlijk toegenomen, deels ook omdat klanten nu proactief informatie over leverdata 
krijgen.  

Antarga werkt momenteel met Capgemini samen om haar diensten op elk device toegankelijker te maken en zo de 
klanttevredenheid verder te verhogen.

Drie jaar geleden begonnen we met 
de toepassing van Odigo bij een aantal 
activiteiten. De verbeterde klantenservice 
en andere voordelen die daarmee gepaard 
gingen – vooral op het gebied van klant- 
tevredenheid en technische prestaties – 
hebben ons er toe gebracht Odigo in de 
hele klantorganisatie uit te rollen.”

Christophe Orban
Hoofd Klantenservice
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Als publieke dienst moesten we zorgen voor 
een eenvoudigere customer journey en elke 
medewerker in staat stellen om werklozen 
elke dag weer optimaal te helpen. Wij 
hebben Odigo geselecteerd omdat het een 
multichannel-interface biedt. Die interface 
zorgt ervoor dat onze 45.000 medewerkers 
medereiziger zijn in de nieuwe customer 
journey.”

Gilles Collet
Head IT Inkoop
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Publieke Sector

Pôle Emploi
Pôle Emploi is een overheidsinstelling die mensen begeleidt bij het vinden van een baan. De instelling betaalt daarnaast 
uitkeringen aan werklozen. Pôle Emploi wilde haar klanten een unieke, naadloze oplossing bieden, gebruikmakend van 
verschillende voice-kanalen en haar medewerkers in contactcenters en bureaus de kans geven optimaal te communiceren met 
hun klanten. Pôle Emploi ontvangt een groot aantal calls; het was daarom op zoek naar een schaalbare oplossing die in staat 
is piekbelastingen met een constant hoog serviceniveau te verwerken. 

Voor haar contactcenter-oplossing koos Pôle Emploi voor Capgemini als telecom operator, host, integrator en software 
provider. Capgemini levert de call nummers, ontvangt calls in haar infrastructuur, kwalificeert ze met behulp van een IVR en 
distribueert ze via Odigo. Medewerkers hebben een desktop tool beschikbaar om calls te beheren; managers kunnen Odigo 
gebruiken om callstromen te monitoren of rapportages te genereren. De oplossing omvat verder zelfbedieningsfunctionaliteiten 
in het IVB, callbacks en mobiele apps. Als de klantaccount is aangepast krijgen klanten automatisch een bevestigende SMS. 

Managers hebben dankzij Odigo een 360° realtime overzicht van de kwaliteit van de dienstverlening. Ze kunnen op basis 
van wat ze zien meteen ingrijpen en met hun medewerkers chatten over de te behalen doelen. De customer journey 
is flink vereenvoudigd en klanten hoeven niet langer te betalen voor wachttijd of zelfbediening; de klanttevredenheid is 
daardoor significant gegroeid. Het aantal ‘opgehangen’ calls is aanzienlijk kleiner geworden . De implementatie van meer 
zelfbedieningsoplossingen en nieuwe digitale diensten (online chat en video, mobiele apps) draagt bij aan de afname van het 
aantal calls die medewerkers moeten aannemen en het aantal fysieke bezoeken aan arbeidsbureaus. 
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Verzekeringen

Swiss Life
Met 7.000 medewerkers is Swiss Life een vooraanstaande verlener van verzekeringen en innovatieve financiële diensten. 
Het is de op een na grootste private aanbieder van ziektekostenverzekeringen in Frankrijk. Swiss Life was op zoek naar een 
betere oplossing voor callbeheer van klanten in verschillende locaties. Een oplossing die calls op een intelligente manier zou 
distribueren, realtime rapportagemogelijkheden zou bieden en die het mogelijk zou maken om de prestaties van medewerkers 
te monitoren. Het was vooral van belang dat de oplossing calls accuraat zou kwalificeren, zonder klanten een negatieve indruk 
te geven van het merk Swiss Life. 

Swiss Life selecteerde Odigo als basis voor het gevirtualiseerde contactcenter. Capgemini’s Natural Language-oplossing, die 
klanten de mogelijkheid biedt om zelf te zeggen wat ze nodig hebben en op basis daarvan automatisch de juiste medewerker 
aan de klant koppelt, kwam in de plaats van het traditionele IVR. Het als innovatief bekend staande Swiss Life was in 2005 de 
eerste verzekeraar in Frankrijk die Natural Language toepaste. 

De keuze voor Capgemini heeft de volgende voordelen opgeleverd:

•	 Een 10% accuratere distributie van calls naar medewerkers

•	 Een toename van 8% in overall effectiviteit van medewerkers 

•	 Natural Language is in 95% van de gevallen succesvol gebleken. Dat wil zeggen dat de reden van de call in het overgrote 
deel van de gevallen met stemherkenning correct kan worden vastgesteld.

Vandaag de dag wordt Odigo door meer dan 
300 SwissLife-klantenservice-medewerkers 
op zeven locaties gebruikt. We wilden geen 
klassiek IVR, maar een oplossing die de 
intentie van klanten begrijpt, onafhankelijk 
van de manier waarop zij hun verzoek 
uitdrukken. Het was een uitdaging om calls 
zo te distribueren dat onze klanten optimaal 
worden geholpen. De combinatie van Natural 
Language met de distributie-omgeving van 
Odigo heeft dat mogelijk gemaakt.”

Regis Arvaron
Customer Service Manager
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Banking

La Banque Postale Financement
La Banque Postale is een vooraanstaande Franse bank en onderdeel van La Poste, de Franse posterijen. Eind 2012 bediende 
de bank 10,6 miljoen individuele klanten en 446,000 bedrijven of organisaties. De diensten van La Banque Postale zijn 24 uur 
per dag en 7 dagen per week beschikbaar.  

La Banque Postale kreeg toestemming om de markt van consumentenkredieten te betreden. Hiertoe vormde de bank een 
nieuwe financieringsdivisie met FranFinance, de consumentenkredieten-tak van Société Générale. Franfinance gebruikte op dat 
moment Odigo al voor haar klantenservice. Het bood haar klanten daarmee de kans om hun kredieten langs het kanaal van 
hun keuze af te sluiten of te beheren. De nieuwe entiteit van La Banque Postale’s moest hetzelfde bieden: klanten moesten het 
krediet van hun keuze op de manier van hun keuze kunnen afsluiten. Ter plekke in een van de 17.000 postkantoren, via telefoon 
of via het internet. Odigo werd binnengehaald om de klantenservice binnen en tussen al die kanalen te optimaliseren.  

Odigo werd bij La Banque Postale Financement geïmplementeerd met een standaard IVR, Computer Telephony Integration 
(CTI) tussen Odigo and het CRM-systeem, uitgaande call-functionaliteit en email-integratie. De toevoeging van een 
opnamemodule staat op de planning. Op dit moment voeren 300 medewerkers van La Banque Postale Financement aan de 
hand van het platform jaarlijks voor 6,5 miljoen minuten aan telefoongesprekken. 

Toen wij La Banque Postale Financement oprichtten, 
kozen we voor Odigo vanwege de slimme, efficiënte 
en flexibele oplossingen voor crosschannel- 
klantcontact. De functionaliteit die Odigo biedt, komt 
tegemoet aan onze belangrijkste eisen. Bovendien 
is Odigo makkelijk te implementeren; de risico’s die 
anders gepaard zouden zijn gegaan met de formatie 
van een geheel nieuw klantenserviceteam konden 
we dus vermijden. Bovendien liepen we niet het 
gevaar uit te lopen, wat bij een andere, bewerkelijkere 
oplossing heel goed mogelijk was geweest. Nu, een 
aantal jaren later, kunnen we vaststellen dat Odigo 
ons niet in de steek heeft gelaten. Dankzij Odigo 
hebben we nu een wereldwijd overzicht van onze 
klantenservice en van de pieken en dalen in de vraag.”

Olivier Morin
Operations Director
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Consumer Products & Retail

La Redoute
La Redoute is de Franse marktleider in ecommerce voor mode, accessoires en interieurartikelen. Het merk biedt een 
fantastische winkelervaring; online, maar ook telefonisch, via onze callcenters. De klantenservicestrategie van La Redoute is als 
volgt: proactief en excellent inspelen op de wensen van de klant, in real time. Binnen deze context biedt Odigo een efficiënte 
oplossing voor de afhandeling van verschillende soorten calls (bestellingen, advies, claims) met behoud van een optimaal 
serviceniveau. Odigo biedt bovendien een grote flexibiliteit als het gaat om de distributie (op basis van IVR en CTI-herkenning) 
van specifieke inkomende calls naar onze adviseurs, waarbij het rekening houdt met de specifieke skillsets van onze adviseurs. 
Het maakt multichannelbeheer eenvoudiger, of het nu gaat om in- en uitgaande calls, chat of online co-browsing. 

Tenslotte biedt Odigo ons een overzicht van alle onshore en offshore platforms, inclusief rapportages. Op die manier helpt 
Odigo ons onze klantenservice te blijven verbeteren. 

Dankzij Odigo hebben we de kwaliteit van 
onze dienstverlening verbeterd en onze 
flexibiliteit vergroot.”

Dominique Decrème 
SVP Customer Services
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Over Capgemini
Met meer dan 130.000 mensen in 44 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande 
aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group een 
omzet van 10.3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en 
technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini

zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini 
gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie via  

www.nl.capgemini.com

Ready2Series
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