
         Roundtable Spagaat in servicegraad - 22 november

Meer weten over de next steps die je kunt zetten om je servicegraad 
te verbeteren? En hoe het Microsoft ecosysteem je hierbij kan helpen?
Schrijf je dan in voor onze roundtable op dinsdag 22 november 
van 10.30u tot 14.00u.

Waarom in zee met Foresea?

Foresea is de specialist op het vlak van Microsoft Field Service en Customer 
Service. Vanuit onze kennis en expertise helpen wij onze klanten. De kennis 
van onze mensen zit op het snijvlak van business en IT. Zo weten wij als 
geen ander hoe business doelstellingen te vertalen naar moderne service 
oplossingen. 

Als onderdeel van de Cronos Groep, een digitaal ecosysteem met 1.500  
Microsoft professionals, binnen 50 competence centers (waar Foresea er 
één van is) en 15 MVP’s, kunnen wij beroep doen op een ruime expertise 
van voorlopers in de IT sector. Zo hebben wij toegang tot de laatste 
innovaties en technologieën.

www.foresea.nl

Ervaart jouw organisatie ook een 
spagaat in servicegraad?

De spagaat in servicegraad: het is de moeilijke positie waarin heel wat technische 
servicebedrijven zich bevinden. Klanten hebben, als ervaren en ‘verwende’ B2C-
consument, hoge verwachtingen op vlak van service. Ze zijn namelijk de hoge 
servicegraad gewend van grote B2C-spelers als Coolblue en Bol.com, die van 
service hun handelsmerk maakten. Echter, heel wat technische servicebedrijven 
ontbreekt het aan de juiste tools om een soortgelijk serviceniveau aan te bieden 
aan hun klanten. Hoe zit dat bij jouw organisatie?

Slaagt jouw organisatie er in om te voldoen aan de 
verwachtingen van je klanten?
 
Een greep uit de verwachtingen van klanten vandaag de dag; hoe vaak zeg jij 
hierop “ja”?
      •      Kunnen je klanten 24/7 een servicemonteur plannen, via het kanaal   
	 van	hun	voorkeur,	en	voor	jou	procesefficiënt?		
      • Lukt het je klanten op de hoogte te brengen én houden van de status  
 van de complete service aanvraag?
      • Kén je je klanten en bied je hen, ondanks hun groeiend aantal, altijd   
 een persoonlijke service en klantervaring aan? 
      • Heb jij al de overstap gemaakt van reactieve naar proactieve service,  
 middels de inzet van bijvoorbeeld IoT AI?

Is het antwoord “nee”? Dan ervaart ook jouw organisatie een spagaat in 
servicegraad en voldoe je niet aan de verwachtingen van je klant. 
Hoe je uit die moeilijke positie komt? Door je serviceprocessen te verbeteren, 
je onderliggende systemen hiervoor klaar te stomen en daarmee de service 
ervaring van je klanten te verhogen.

Wat mag je verwachten tijdens de roundtable:

introductie – Steven Vlaanderen Oldenzeel, Microsoft
demo Holosuite – Microsoft’s digitale klantervaring in het Customer 
Experience Center
presentatie ‘In welke spagaat in servicegraad staat de markt?’ 
–  Ron Bisschop
verdiepingsslag rondom volgende topics – omnichannel intake, 
communicatie & 360° klantbeeld, van reactieve naar 
proactieve service
lunch

Inschrijven voor dit event doe je via deze link.

http://www.foresea.nl
http://foresea.nl/roundtable-servicegraad/

