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Veelgestelde vragen over cloudgebaseerde contactcenters

Zelfs als je een goed functionerend on-premise contactcenter hebt, 
kunnen er tal van redenen zijn om over te stappen naar de cloud. 
Cloud contactcenters hebben immers heel wat voordelen ten opzichte 
van on-premise contactcenters. Er kan bijvoorbeeld vaak aan de 
stijgende vraag naar digitale kanalen worden voldaan door gebruik 
te maken van de structuren die al geïmplementeerd zijn in een cloud 
contactcenteromgeving. 

Dankzij de cloud vermijd je de kosten en kopzorgen die gepaard gaan 
met overcapaciteit. De cloud is gewoon efficiënter en goedkoper. 
Door eenvoudigweg gebruik te maken van de software, kan je van 
een handvol agenten overschakelen naar duizenden (en weer terug) 
zonder downtime. Een complex on-premise contactcentersysteem 
daarentegen vereist mogelijk ingrijpende installatiewerken. Thuis 
of op andere kantoren en werkplekken: dankzij de efficiëntie die de 
cloud contactcenters van Enghouse garanderen, mogen agenten zich 
om het even waar bevinden. 

Vraag 1:
Mijn on-premise 
oplossing werkt 

momenteel prima, 
dus waarom zou ik 

overstappen?
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Neen. Bij een on-premise contactcenteroplossing heeft je 
communicatiehardware, -software en -infrastructuur een speciaal 
IT-team nodig dat instaat voor de installatie, het onderhoud en de 
updates van servers tot koptelefoons en desktops. Dat is niet jouw 
core business, noch die van je team. Cloudgebaseerde oplossingen 
bieden automatisch toegang tot regelmatige software-updates en 
nieuwe functies. Je betaalt bovendien in alle transparantie en enkel 
voor wat je gebruikt. Je IT-mensen kunnen zich beter concentreren 
op je kernactiviteiten in plaats van voorbijgestreefde technologie te 
ondersteunen.

Met een Enghouse Cloud Contact Center geniet je IT-team een 
ongekende onafhankelijkheid en kan het zich volledig focussen op 
taken die je helpen om inkomsten te genereren en diensten aan te 
bieden aan je kostbare klanten. On-premise oplossingen vereisen 
meestal een uitgebreide hardware en dure plannen voor het 
systeemonderhoud. Om nog maar te zwijgen over de vele werkuren 
van je personeel om de prestaties op peil te houden. Als je voor 
de cloud kiest, besteed je deze lastige karwei uit aan Enghouse 
Interactive en focus jij je op het boosten van je IT-productiviteit en 
-potentieel.

Vraag 2:
Zal de overstap naar 

de cloud mijn IT-team 
ondermijnen?
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We gebruiken VoIP voor spraakberichten via je zakelijke 
internetprovider. Je kan dus gewoon oproepen doen en ontvangen via 
je internetverbinding met koptelefoons, net als in de meeste klassieke 
kantooromgevingen, of via softwaregebaseerde applicaties. Door 
gebruik te maken van de microfoon en speakers in je desktop, laptop 
of smartphone, kan je op dezelfde manier bellen als met een gewone 
handset. Naast telefoongesprekken ontvangen met de ingebouwde 
softphone op de pc van de gebruiker, kunnen er met het systeem ook 
oproepen worden gedaan naar andere apparaten, zoals standaard 
circuitgeschakelde telefoons of IP-telefoons. 

Heb je niet genoeg bandbreedte voor VoIP of wil je gebruikmaken van 
een reeds bestaande IP-telefooninstallatie? Geen probleem, Enghouse 
verzekert interoperabiliteit met een aantal IP-PBX- en IP-Centrex-
verkopers. Een extra voordeel hiervan is dat er gevarieerd kan worden 
van gebruiker tot gebruiker en van oproep tot oproep.  

Vraag 3:
Hoe beheert 

Enghouse Interactive 
inkomende en 

uitgaande oproepen 
van de cloud?
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Neen. Bij on-premise systemen heb je rechtstreeks controle over je 
software. Je kan veiligheidspatches installeren, maar ook daar zijn 
risico’s aan verbonden. De installatie ervan kost tijd en middelen. En 
dat betekent dat features of veiligheidsupdates worden uitgesteld, 
wat op zijn beurt kwetsbaarheden creëert. Hoewel cloudomgevingen 
aanvankelijk ongeschikt werden geacht voor gevoelige data, zijn 
ze dankzij een voortdurende waakzaamheid en de nieuwste 
technologieën ondertussen veiliger dan on-premise oplossingen.

Door de grondige encryptie, AI, automatisering en integratie is 
IBM Cloud Security een degelijke en volledige oplossing. Je krijgt 
toegang tot een brede waaier aan veiligheidsdiensten van IBM 
Cloud en IBM-beveiliging in het algemeen. Het wordt ontworpen, 
ontwikkeld en beheerd volgens het strenge veiligheidsbeleid en de 
implementatierichtlijnen van IBM. Wil je er gebruik van maken, dan 
moet je de bindende gegevensbeveiligings- en privacyprincipes van 
IBM respecteren. Enghouse en IBM bieden je de nodige flexibiliteit 
om in te spelen op nieuwe wijzigingen in de regelgeving dankzij een 
gecentraliseerd platform voor registratie, archivering en verwijdering. 
De flexibiliteit van onze cloudtechnologie drukt de kosten om nieuwe 
features en wijzigingen in de workflow toe te voegen en zo te voldoen 
aan nieuwe compliancevereisten.  

Vraag 4:
Zijn cloud 

contactcenters per 
definitie minder 

veilig dan on-premise 
contactcenters?
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Neen. Over het algemeen garanderen en behalen cloud vendors 
uptime beschikbaarheidsniveaus van 99,9% (8,8 uur downtime per 
jaar, inclusief geplande downtime). Servicelevels dus die on-premise 
niet zo makkelijk geëvenaard kunnen worden. Enghouse Cloud 
Contact Centers kunnen - steunend op de gigantische kracht en de 
ijzersterke wereldwijde reputatie van IBM - een hoge beschikbaarheid 
van 99,97% voorleggen. Ons wereldwijd support team staat 24 uur 
per dag en 7 dagen op 7 tot jouw beschikking, waar je je ook bevindt.

Vraag 5:
Is het waar dat 
bedrijven die 

cloudplatformen 
gebruiken meer 

downtime kennen 
dan bedrijven die on-
premise oplossingen 

gebruiken?
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Het antwoord op deze vraag hangt af van de klantenervaring die je 
wilt creëren. Vandaag maken klanten in hun dagelijkse communicatie 
gebruik van de meest uiteenlopende kanalen. En ze verwachten dat ze 
de bedrijven waarmee ze werken, kunnen inschakelen via het kanaal 
van hun keuze. Hen de mogelijkheid bieden om het kanaal te kiezen 
waarlangs zij interactie willen, is dan ook van cruciaal belang voor 
een optimale klantenervaring. Een omnichannel aanbod is niet alleen 
belangrijk om met klanten te werken via het kanaal van hun keuze, 
maar ook om hen naadloos te laten overstappen naar een ander 
kanaal wanneer dat nodig is.

Toegang tot verschillende kanalen kan het personeel in het 
contactcenter ook helpen om hun dagindeling te organiseren. 
Sommige klanten sturen graag ‘s morgens een e-mail naar een 
contactcenter waarin ze hun probleem uitleggen. Wanneer ze dan 
later op de dag terug thuiskomen van hun werk, staat het antwoord 
klaar. De klant hoeft niet actief te wachten en de agent kan het 
probleem oplossen op rustigere momenten. Een win-winsituatie die 
bovendien de klantenervaring boost.

Vraag 6:
Moet mijn cloud 

contactcenter 
omnichannel zijn 
en verschillende 
interactietypes 

beheren?
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Hoe krachtiger je CRM-systeem, hoe beter het beeld dat je hebt van je 
klant. Aangezien een volledig CRM-pakket een integratie vereist met 
tal van back-end services, bieden we plug-and-play-integratie aan met 
gangbare CRM-applicaties zoals Salesforce.com, Oracle Siebel CRM 
en Microsoft Dynamics. We kunnen terugvallen op onze jarenlange 
ervaring in combinatie met een uitgebreid API-pakket. Bovendien 
beperken we de risico’s door klanten te begeleiden bij de integratie 
met legacy en proprietary CRM-systemen.

Vraag 7:
Mijn CRM-integratie 

staat centraal in mijn 
bedrijf. Welke invloed 

zal een overstap 
naar de cloud hierop 

hebben?
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Contacteer ons 
Enghouse Interactive,

Hoogkamerstraat 304,
9140 Temse

info.be@enghouse.com 

Tel: +32 (0) 3 760 40 20

enghousecloud.be

We zijn de meest betrouwbare leverancier van contactcentertechnologie ter wereld. Ons internationale merk steunt op de 
onvoorwaardelijke naleving van onze verbintenissen naar onze klanten, ons personeel en onze aandeelhouders toe. 

Enghouse Interactive, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), is een toonaangevende 
wereldwijde leverancier van contactcentersoftware en serviceoplossingen die een betere klantenservice bieden en het 
contactcenter doen uitgroeien van een kostenplaats tot een krachtige groeimotor. Onze best practices en oplossingen stellen 
bedrijven in staat om zinvolle, dagelijkse klanteninteracties aan te gaan om zo belangrijke inzichtente verkrijgen die gebruikt 
kunnen worden om de klantenbinding te vergroten en om nieuwe winstgevende opportuniteiten bloot te leggen die waarde 
toevoegen. 

Enghouse Interactive ondersteunt meer dan 10.000 klanten in meer dan 120 landen. We voldoen aan elke regionale 
regelgeving ondersteunen elke telefonietechnologie - on-premise of in de Cloud - om te verzekeren dat onze klanten altijd, 
overal en via om het even welk kanaal bereikbaar zijn voor hun klanten. 

Over Enghouse Interactive

Vraag niet beantwoord?
Contacteer ons


