SMART Insight
Managing Customer Care to the next level!
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“Managers zijn 2 tot 3 keer
meer effectief in het
managen van
Klantcontact!”

Managing Customer Care to the next level!
Managementervaring in Customer Care
Onze ervaring en expertise vormen de basis en intelligentie van SMART Insight, een uniek
platform speciaal ontwikkeld voor Contact Centers. Hierin brengen wij alle dimensies van
klantcontact samen om zo een compleet en volledig mogelijk beeld geven van de
geleverde prestaties op alle niveaus binnen de organisatie.
Goede inzichten vormen de basis van verandering en verbetering. Zo starten wij al sinds
jaar en dag binnen veel organisaties in binnen- en buitenland met onze interim en
consultancy opdrachten. Wij werken vanuit waarneming en analyse, gebaseerd op feiten
om een beeld te vormen en om daarna samen een plan in werking te stellen om de
organisatie en dienstverlening van Customer Care te verbeteren.

Dagelijks managen van klantcontact
Zo zijn managers en medewerkers dagelijks in staat om klantcontact vakkundig te
managen en gericht te verbeteren. Ongeacht de complexiteit van kanalen, werkstromen,
skills en teams. Met SMART Insight spreekt iedereen dezelfde taal en kan aan de hand
van heldere inzichten direct actie ondernomen worden daar waar aandacht en focus nodig
is.

Focus op lange termijn doelstellingen
SMART Insight is gebouwd op drie pijlers om langere termijn doelstellingen te realiseren:
kostenbeheersing, kwaliteit en waarde. Hierdoor is het platform bij uitstek geschikt om
eenvoudig op koers te blijven bij het realiseren van doelstellingen en de bijhorende
budgetten.

Voor iedereen, door iedereen
Iedereen binnen de organisatie levert een unieke bijdrage. Daarom is SMART Insight voor
iedereen toegankelijk: directie, management, medewerkers, coaches, WFM en rapportage
specialisten.
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Wij leveren de best mogelijke inzichten!
Het gebruik van SMART Insight brengt veel voordelen
met zich mee!
Managers zijn 2 tot 3 keer meer
effectief!
Er zijn talloze factoren die de prestaties
van teams en de kwaliteit van
Klantcontact beïnvloeden. Dit spectrum is
vaak te groot om goed te overzien.
SMART Insight geeft grip op de juiste
drivers door gericht informatie aan te
bieden en automatisch onderliggende
oorzaken te analyseren. Zo is het
mogelijk om eenvoudig alle variabelen te
managen op alle niveaus binnen de
organisatie.

Kosten onder controle in lijn met
kwaliteit en budget!
Sturen op kosten wordt een stuk
eenvoudiger en kan op diverse manieren.
Bijvoorbeeld door:
- het sturen op hogere effectiviteit of
op efficiency zonder verlies van
kwaliteit
- onnodige contacten te reduceren.
De analyses en adviezen binnen het
platform ondersteunen bij het realiseren
van de gewenste doelstellingen.

Zo is een gemiddelde besparing van
10% - 20% over het algemeen eenvoudig
te realiseren.

Minder tijd kwijt aan rapportages!
Het kost de meeste organisaties veel tijd
om managementinformatie beschikbaar
maken en te onderhouden. Daarnaast is
ondersteuning van mensen met kennis
en skills van Business Intelligence én
klantcontact noodzakelijk. Met inzet van
SMART Insight bespaar je tot 80% aan
tijd om de gewenste inzichten te
genereren en ben je niet afhankelijk
van specialisten die de gewenste kennis
en skills inbrengen.

Klanttevredenheid verhogen!
Klantbeleving
en
klanttevredenheid
managen en beïnvloeden is lastig als je
niet de waardering van klanten kan
koppelen aan je operationele prestaties.
Met SMART Insight is dit mogelijk. Of je
nu wilt sturen op bijvoorbeeld CES of
NPS of op de complete Customer
Journey. Je kunt direct zien wat de impact
is van de verbeteringen van geleverde
prestaties op de klanttevredenheid.
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Meer uit je teams en mensen halen!
Medewerkers
voelen
zich
meer
betrokken en gewaardeerd als hun
bijdrage binnen de organisatie zichtbaar
en duidelijk is. SMART Insight geeft
inzicht in de prestaties van medewerkers
en maakt het tevens voor teamleiders
mogelijk om agents gericht te coachen en
de best mogelijke resultaten met hun
teams te behalen. Hierdoor verbeter je
niet alleen de prestaties van teams, maar
verhoog je tevens het werkplezier van
medewerkers.

Expertise en analyse direct onder
handbereik!
Ons doel is om managers iedere dag te
begeleiden bij het maken van de juiste
beslissingen. Daarom is SMART Insight
dagelijks toegankelijk via browsers op
PC’s, tablets en mobiele telefoons. Zo
heb je altijd en overal je informatie tot je
beschikking.
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Alle analyses in een handomdraai beschikbaar!

Een toekomstbestendig en Intelligent managementinformatie platform!
SMART Insight is een totaaloplossing
Het platform biedt van A tot Z de mogelijkheid om data volledig te ontsluiten en hieruit de
best mogelijke inzichten te presenteren én analyseren. Het maakt niet uit hoe goed de
data georganiseerd is of welke expertise binnen je organisatie beschikbaar is. Wij voorzien
in alle aspecten van data- en informatiemanagement, van het veilig ontsluiten van
databronnen tot visualisatie, analyses en adviezen.

SMART Insight Architectuur
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management

Experience

Koppel alle bronnen
Een meerwaarde van het platform is onder andere dat je veel verschillende databronnen
kunt ontsluiten en met elkaar in verbinding kunt brengen. Hierbij kun je denken aan
bronnen als telefonie, chat, CRM, planning, klanttevredenheid, webcare, e-mail, backoffice
werkstromen en HRM.
De overdracht van de data naar onze systemen kan op verschillende manieren. De meest
voorkomende is door middel van API’s of SFTP. Daarnaast is het mogelijk om SMART
Insight zelf te gebruiken om beveiligd data te uploaden. Dit kan in diverse
bestandsformaten waaronder CSV en Excel.

Data in de Cloud: gestructureerd en
veilig
Wij slaan alle data op in de Cloud bij
Amazon of Microsoft en maken gebruik
van SQL-databases. Deze servers staan
allemaal op Europese grond. Als klant
van Dimenzi kun je gerust zijn dat wij op
een goede manier de data van jouw
organisatie beheren en beveiligen. Wij
werken sinds 2019 conform de ISO
27001 standaard.

Contact Center logica en analyse:
het hart van SMART Insight
Het hart van het platform wordt gevormd
door de logica en analyses die wij in de
loop van de jaren ontwikkeld hebben. De
analyses zijn volledig geautomatiseerd
en onder andere gebaseerd op Lean Six
Sigma. Deze zijn veelvuldig toegepast
en beproefd in de praktijk. Hiermee zijn
wij in staat om de juiste verbanden te
leggen tussen alle databronnen en hier
waardevolle en actionable informatie uit
te halen. Op basis hiervan worden
automatisch suggesties en adviezen
aangereikt om onderliggende oorzaken
op te kunnen lossen.
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Wat je ziet is wat je doet!
De focus van SMART Insight is om managers snel te helpen met de juiste inzichten.
Daarom laten we alleen datgene zien wat van belang is. Daarbij werkt het systeem intuïtief
en kun je razendsnel door de verschillende dimensies heen klikken om een goed beeld te
krijgen van de organisatie en waar de actie en aandacht gewenst zijn.

Integraties met andere rapportagesystemen
Het is mogelijk om andere rapportagesystemen te integreren binnen SMART Insight. Zo
is het mogelijk om Microsoft Power BI te gebruiken als visualisatie tool of om SMART
Insight te koppelen aan Microsoft Power BI om andere rapportages binnen de organisatie
te voeden.

“De prestaties van onze teams zijn sterk verbeterd
met de kennis die we verkrijgen uit SMART
Insight.”
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Modules voor specifieke toepassingen
Naast de basis inrichting van SMART Insight
leveren we modules die specifiek voorzien in
een bepaalde behoefte zoals contact reductie of
coaching. Hiermee kun je op basis van de
geleverde inzichten direct aan de slag en
werken aan mogelijke verbeteringen.

Zorgeloos abonnement
Je betaalt als organisatie een vast bedrag per
gebruiker per maand. Je kunt eenvoudig op- en
afschalen zonder dat dit van invloed is op de
prestaties van het platform. Het abonnement is
inclusief beveiligde toegang, hosting, beheer,
onderhoud en updates.

Vakkundige implementatie
Gemiddeld duurt een implementatie 6 tot 8
weken. De exacte doorlooptijd is afhankelijk van
de hoeveelheid data, het aantal bronnen dat
moeten
worden
ontsloten
én
de
beschikbaarheid van data.
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“Er is altijd een Businesscase”!

Een investering SMART Insight verdient zich snel
terug!
Wellicht heb je onze site bekeken en ben je na het lezen van deze informatie nieuwsgierig
geworden én wil je weten wat SMART Insight voor jou en je organisatie kan betekenen.
We laten je graag de mogelijkheden zien en praten graag met je verder over jouw
persoonlijke uitdagingen en welk potentieel er te benutten valt.
Neem voor een persoonlijk gesprek telefonisch contact met ons op via
026 – 44 33 433 of per mail via info@dimenzi.com.

Take control, Get SMART
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