
5 Belangrijke opkomende technologieën 
en hun impact op de klantervaring

Volgens Gartner wordt “technologie een kritisch onderdeel 

van initiatieven op het gebied van klantervaring. In 2020 

maakt technologie deel uit van meer dan twee derde van 

alle klantervaringsprojecten. Naast het gebruik van 

volgroeide CRM-technologieën zoals casemanagement, 

moeten organisaties ook opkomende technologieën 

bijhouden om te bepalen hoe ze de klantervaring kunnen 

verbeteren. Opkomende technologieën zijn van nature 

verstorend, maar welk concurrentievoordeel ze bieden is 

nog niet bekend of bewezen in de markt. De meeste 

technologieën zullen er meer dan vijf tot tien jaar over doen 

om het stabiele productiviteitsniveau van de Gartner Hype 

Cycle te bereiken. Toonaangevende organisaties zullen ze 

implementeren met de wetenschap dat het financieel 

rendement jaren op zich kan laten wachten, zelfs als deze 

technologieën een impact hebben en de klantervaring 

verbeteren.”

“Contact met klanten waar en wanneer ze dat willen. Klanten maken gebruik van veel kanalen wanneer ze met 

organisaties communiceren. Het is onmogelijk om een gepersonaliseerde klantervaring te leveren zonder te 

begrijpen hoe klanten de verschillende kanalen gebruiken en ervaren waarmee je met ze communiceert. 

Technologieën voor klantbetrokkenheid via meerdere kanalen kunnen hiervoor de basis vormen.”

Gartner, 5 Belangrijke opkomende technologieën en hun impact op de klantervaring

Wij zijn van mening dat dit rapport de nadruk legt op een 

gemeen schappelijke uitdaging waar veel bedrijven mee te 

maken hebben, namelijk aanpassing aan moderne verwach-

tingen van de klant - die van gepersonaliseerde interacties 

die via meerdere kanalen worden onderhouden, terwijl er 

tegelijk wordt geïnvesteerd in de juiste oplossing om de 

omzet in de loop van de tijd te verhogen. Bij Zendesk 

bouwen we klant erva  rings oplossingen en een CRM-platform, 

Zendesk Sunshine, om bedrijven te helpen op een 

efficiëntere manier en met een hogere ROI superieure 

klantervaringen te realiseren.

5 Belangrijke opkomende technologieën en hun impact op de klantervaring www.zendesk.nl



Meer dan 150.000 klanten en nog altijd aan het 
groeien
Zendesk ontwikkelt service-first CRM-softwareoplossingen 

voor support, sales en communicatie om te helpen de 

klant relaties te verbeteren. Wij vinden dat elk bedrijf 

gemakkelijk een krachtige, innovatieve klantervaring moet 

kunnen bieden, ongeacht of het gaat om grote onder-

nemingen of start-ups en ongeacht grootte, branche en 

ambitie.  Zendesk heeft meer dan 150.000 klanten, die actief 

zijn in honderden sectoren en meer dan 30 verschillende 

taalgebieden. Zendesk heeft een hoofdkantoor in 

San Francisco en vestigingen wereldwijd. Meer informatie 

op www.zendesk.nl.

Klik hier voor een gratis exemplaar van het volledige rapport. 
Meer informatie over Zendesk.
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Gartner steunt geen enkele leverancier, product of service die in haar onderzoekpublicaties worden vermeld en geeft technologiegebruikers geen advies om alleen de leveranciers te selecteren met de 
hoogste beoordelingen of andere aanduidingen. De onderzoekpublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoekorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als verklaringen 
van feiten. Gartner geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende dit onderzoek, ook niet betreffende verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. 

De belangrijkste punten uit het rapport:
• Een analyse van welke opkomende technologieën de 

grootste impact zullen hebben op de toekomst van de 

klantervaring en hoe die technologieën de sector zullen 

beïnvloeden 

• De volgende stappen om de belangrijkste opkomende 

technologieën strategisch te implementeren in je 

bedrijfsdoelstellingen 

• Een uitvoerige beschrijving van de 5 belangrijkste 

opkomende technologieën, te weten kunstmatige 

intelligentie, virtuele klantenassistenten en chatbots, 

omnichannel klantbetrokkenheid en IoT

• Aanbevolen onderzoek om de weg naar een moderne 

klantervaring te blijven begrijpen.
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