
Uw eigen virtual agent
Met onze uitgebreide chatapplicaties

Klanten geven vandaag de dag de voorkeur aan persoonlijke en directe interactie, zowel offline als
online. Chat is ook in het mkb een steeds belangrijker voorkeurskanaal. Verrijk uw bestaande

communicatiekanalen met deze laagdrempelige vorm van klantcontact. Met onze uitgebreide en
eenvoudig te implementeren chatfunctionaliteiten bespaart u bovendien veel tijd en kosten.

Binnen een dag
operationeel

Betere klantervaring Betere routering Altijd bereikbaar

Stel dat u een winkel voor een eerste keer binnenloopt en meer wilt weten over een product of dienst.
Zou u dan geneigd zijn een formulier op de counter in te vullen, waarbij u niet weet wanneer u antwoord
krijgt? Of wilt u het liever rechtstreeks en snel geholpen worden door de medewerker(s) van dienst? 

Op een website is de hierboven geschetste klantbeleving niet heel anders. Klanten zijn gewend aan
korte reactietijden en bovendien voelt het invullen van een contactformulier behoorlijk onpersoonlijk.
Om de drempel tot het opnemen van contact te verlagen, vormt chat de ídeale oplossing. Dit geldt voor
live chat, voice chat en geautomatiseerde chatconversaties.

Via chat kunnen bedrijven hun klanten op een eenvoudige en snelle manier te woord staan, zonder dat
er altijd een medewerker aan te pas hoeft te komen. Hierdoor wordt uw klantenservice grotendeels
schaalbaar. 

Altijd een warm welkom
"Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?"

Zeer snel up-and-
running 

Keuze uit meer
communicatievormen,
snellere responstijden

Sneller de juiste
klantvragen bij de

juiste afdeling 

24/7 toegankelijk in
combinatie met
chatbotfuncties 
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Uw workflows optimaal ingericht
Betere selectie aan de poort

Klanten willen snel antwoord, u wilt efficiënt omspringen met de beschikbaarheid van uw
medewerkers. Bij onze chatapplicaties beantwoordt de virtuele assistent de meestgestelde vragen
van klanten al voor u via geautomatiseerde chatflows. Een win-win-situatie; uw klant krijgt à la
minute antwoord en uw medewerkers kunnen in diezelfde tijd andere klanten te woord staan. 

Bij de specifiekere (veelal klantinhoudelijke) vragen zorgen onze chatapplicaties ervoor dat de vraag
terechtkomt bij de juiste persoon op de juiste afdeling. Bijvoorbeeld door een live chat op te starten
met de medewerker die er meer van afweet. Of door het bericht alvast aan te nemen bij afwezigheid
of buiten werktijden. Bij het laatste scenario wordt er gevraagd naar een e-mailadres of
telefoonnummer om het vervolgcontact veilig te stellen.

... levert u een gerichtere opvolging

... staat u klanten efficiënter te woord

... stroomlijnt u alle interne communicatie

Met deze dynamische insteek...

... kunt u ook op piekmomenten snel veel klanten te woord staan

Dynamische chatfunctionaliteit
Aangepast aan het moment en de zoekvraag

Chatconversaties komen het beste tot hun recht wanneer rekening wordt gehouden met de context.
Een subtiele chatbutton op de homepage wordt vaak als prettig ervaren, omdat dit benaderbaar
overkomt. Dit is minder het geval bij een generieke chatpop-up die direct, prominent en ongevraagd
in beeld verschijnt, zonder echt rekening te houden met klantbehoeften. 

De chatfunctionaliteiten zijn volledig aanpasbaar aan het moment, het websitegedrag en de
zoekvraag. Zo is het mogelijk...

… verschillende conversation starters in te stellen voor verschillende pagina’s. Denk aan
uiteenlopende diensten- en productpagina’s waarop specifieke voordelen of prijzen worden
gecommuniceerd;

… de chatfunctionaliteit pas in te laden wanneer aan bepaalde criteria is voldaan. Bijvoorbeeld
wanneer de gebruiker door 50% van de pagina heeft gescrold of een bepaald tijdsinterval is
verstreken.
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Bij Eazit vinden we het belangrijk dat u de ruimte heeft uw werkprocessen en klantcontact in te
richten op een manier die 100% aansluit bij uw groeiambities. We bieden passende chatintegraties
op uw website en overige kanalen waarop klantinteractie plaatsvindt. Dit kunt u nog meer
verwachten van onze chatapplicaties: 

De kracht van onze chatapplicaties
Communicatie van de bovenste plank

                                     Soepele communicatie, zowel aan de voor- als achterkant. De chat is
gebruiksvriendelijk ingericht en nodigt uit tot conversaties. Bij live chat ontvangt de medewerker
van dienst een notificatie in de vorm van een pop-up. De notificaties zijn te integreren met andere
applicaties, zoals Microsoft Teams en Slack. Zo is een snelle opvolging gegarandeerd;

Intuïtief in gebruik.

                                           De geautomatiseerde chatflows hebben een hoog plug-and-play gehalte.
De scripts zijn mede dankzij de al beschikbare templates snel en eenvoudig te personaliseren
voor uw bedrijf. Een IT-achtergrond is niet vereist; 

Makkelijk in te stellen.

                                                                     U ziet vanuit welk bedrijf en welke regio de vragen
afkomstig zijn, zodat u een gerichte inschatting kunt maken van de leadwaarde. Verder wordt in
de backend bijgehouden waarover geconverseerd wordt. Zo heeft u goed zicht op de vragen die
spelen en kunt u de bestaande of overige communicatie hier volledig op afstemmen;  

U investeert in Business Intelligence.

                                                                                             Naast uw eigen website zijn onze
chatfunctionaliteiten ook toepasbaar op andere kanalen met klantinteractie, zoals Whatsapp
Business, Facebook Messenger en Telegram. Door één lijn te trekken, bedient u klanten waar zij
zich bevinden, maar houdt u de communicatie centraal en overzichtelijk. 

Inzetbaar voor een keur aan andere klantkanalen.

Succes begint met een prettige samenwerking

"Eazit is snel, professioneel en alles is goed
geregeld. De duidelijke communicatie werkt
prettig en het snelle handelen al helemaal."

Henriëtte Keizers - Team Advocaten

"Bij Eazit konden we rekenen op een uitstekend
verloop van het traject. Er werd goed met
ons meegedacht."

Marc Berkhout - Raadsheeren
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Ook uw virtuele voice agent
Met state-of-the-art voice recognition

Onze virtual agents zijn ook inzetbaar voor het opzetten van een slim, interactief voice response
systeem (IVR) bij telefonisch klantcontact. Met deze functionaliteit worden veelgestelde vragen
automatisch beantwoord. Daarnaast kan de virtuele voice agent de gebruiker doorschakelen naar de
juiste afdeling binnen het bedrijf. Wanneer mensen buiten openingstijden telefonisch contact
opnemen, kunnen notities worden aangenomen. Deze worden desgewenst in tekst aan de
medewerker van dienst verzonden per e-mail. 

Deze techniek is zeer geschikt om tijdens piekdrukte de wachttijd te verkorten, bijvoorbeeld door
mensen de optie te geven een terugbelverzoek achter te laten. 

Te bedienen op basis van stem

State-of-the-art Automatic Speech Recognition

Volledig te integreren met Managed Voice extensies en wachtrijen

Onze virtuele voice agent in het kort:

Doorschakelen mogelijk op basis van onderwerp of type vraag

Wanneer de ingesproken zin na twee pogingen niet herkend wordt, wordt een reguliere
spraakverbinding opgestart

Meer weten over onze virtual agents?
Informeer naar de mogelijkheden

VRAAG EEN LIVE-DEMO AAN

Eazit staat voor gemak en soepele communicatie. Onze virtual agents omvatten alle
belangrijke functionaliteiten voor veilige, gestroomlijnde en efficiëntere communicatieprocessen.
Op deze manier haalt u het meeste uit elk gesprek en iedere samenwerking. Zo easy kan het zijn.
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