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KLANTTEVREDENHEID:

NIET ZO
MOEILIJK
ALS U DENKT
WAT UW KLANT ECHT VERWACHT VAN UW
ONDERHOUDS- EN HERSTELDIENSTEN

by OdysseeFieldService.com

OP WEG
NAAR EEN
TEVREDEN
KLANT
De klant. Een term die ongetwijfeld ook

in uw bedrijf in de fundamenten gegrift

staat. ‘Wat wil die klant precies?’ is dan
ook dagelijks stof tot nadenken. Hoewel
ik het precieze antwoord op die vraag
niet voor elk bedrijf kan voorzien, kan ik
u wel het volgende vertellen: de klant wil
eigenlijk niet ontzettend veel.
Naast

een

uitstekende

technische

dienstverlening betaalt een klant eigenlijk ook net daarvoor: voor niks ex-

tra. Geen extra stress wanneer het afgesproken uur niet nagekomen wordt.

Geen extra telefoontjes wanneer een

nieuwe afspraak gemaakt moet worden. Geen ergernissen of ongemakken
of extra kosten.

Dat kleine beetje extra dat extra zorg

vermijdt: dat is waar u als bedrijf naar
op zoek moet gaan. In deze miniguide
zal ik je wegwijs proberen maken in de
noden van de klant.
CHARLES CONVENT
FOUNDER & CEO
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92%

van de field service activiteiten
wordt volledig geautomatiseerd bij het gebruiken van een
field service software.

8%

is het overgebleven percentage
dat u gebruikt om dringende zaken telefonisch op te lossen.
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WAT KLANTEN
WILLEN?

In het algemeen verdelen we klanten
in twee groepen: B2C-klanten en B2Bklanten. De technische dienstverlening
blijft dezelfde, de behoeften liggen
echter ver uit elkaar.

CASE N° 1 : B2C
De gemiddelde B2C klant heeft een
full-time job, een huishouden, eventueel kinderen... en nu nog een probleem.
U kan bijna steevast van het volgende
uitgaan: de klant heeft voor dit probleem eigenlijk tijd noch energie .

“Enkel het
probleem oplossen
is niet genoeg.”
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Een interventie is niet alleen een financiële ramp voor de klassieke B2Cklant, maar verstoort aanzienlijk zijn
toch al vrij krappe agenda.
Een monteur die te laat is, een ontbrekend onderdeel, een onduidelijke
prijsopgave of niet weten of het toestel nog onder garantie valt... Al snel
wordt zowel het initiële probleem als
de gehoopte oplossing een bron van
frustratie voor deze B2C klant, en dat
kan hij of zij missen als kiespijn.
Dus, enkel het probleem oplossen is
niet voldoende om zijn kiespijn weg te
nemen.
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MEEST
VOORKOMENDE
FRUSTRATIES

01

Onwetenheid over
aankomsttijd

02

Het probleem is niet
opgelost bij een
eerste bezoek

1. AANKOMSTTIJD
Momenteel gaat het vaak nog als
volgt: de klant werd verteld dat de
monteur tussen 9u en 12u zou aankomen. Hij of zij zit te wachten en heeft
eigenlijk dringendere zaken te doen.
Met elke minuut die wegtikt zonder dat
de deurbel gaat groeit zijn ongenoegen. De klant neemt het heft in eigen
handen en belt de serviceprovider. Die
kan dan enkel meedelen dat de monteur al vertrokken is. Door gebrek aan
real-time informatie, kan de serviceprovider niet exact zeggen wanneer
de monteur bij de klant zal zijn.
De klant legt de telefoon af, en voelt
zich niet geholpen. Een ontevreden
klant is geboren.
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Onwetenheid
over prijs

“Voor de
B2C-klant is
communicatie
de sleutel.”
Onderzoek toonde aan dat die
communicatie best werkt via korte Whatsapp berichten. In de snelle
wereld van vandaag werken lange
e-mails niet meer. Een Whatsapp om
de afspraak te bevestigen, een kort
bericht wanneer de afspraak nadert
en een duidelijke berichtgeving wanneer de monteur zal arriveren. Meer
moet dat niet zijn!
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Field service software biedt
de juiste tools om de communicatie en de geschatte
reistijden eenvoudig te automatiseren.
Bovendien zorgt een goede
service app ervoor dat SMS,
e-mails of telefoongesprekken met de klant met 1 klik opgestart worden.

84%

van de B2C klanten geeft
de voorkeur aan korte
WhatsApp berichten
boven e-mail.
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Het kan altijd gebeuren dat een onderdeel ontbreekt ondanks een goed
voorbereide installatie. Er kan zich
bovendien een onvoorzien probleem
voordoen, waardoor de technicus het
defect niet meteen kon verhelpen. Ook
hier is het belangrijk om heldere communicatie te behouden. Als de klant
weet wat het probleem is en wat de
voorgestelde oplossingen zijn, is de
kans op frustraties veel kleiner.
Een goede field service oplossing bevat een geautomatiseerde communicatietool om de klant snel en duidelijk
informatie te verschaffen en frustraties te vermijden.
En als de klant dan toch belt, is het
noodzakelijk om via de kaart van het
intelligente planbord meteen te zien
wie waar is. Ook kan de planning real-time informatie verschaffen over
de status van een opdracht of kan het
aankomstuur van de monteur automatisch berekend worden. Dit maakt
het allemaal gemakkelijker om de
klant van juiste informatie te voorzien.
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2. EEN TWEEDE
AFSPRAAK
Wanneer de monteur niet in staat is
om een probleem bij het eerste bezoek op te lossen, is opnieuw een duidelijke communicatie met uw eindklant van essentieel belang. We weten
allemaal dat spare parts logistiek gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

“Bedrijven op de beurs
moeten continu communiceren. U ook.”
Daarom zijn service apps die de monteur vertellen dat hij reserveonderdelen moet ophalen of dat reserveonderdelen naar de monteur moeten
worden gestuurd (afhankelijk van hoe
u de onderdelenlogistiek organiseert)
van groot belang.
Maar toch kan het gebeuren dat er
een onderdeel ontbreekt. Probeer uw
klant altijd goed te informeren.
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3. EN WAT MAG
DAT KOSTEN?

Eén ding waar een eindklant zich altijd zorgen over maakt, is de prijs. Is
de apparatuur nog steeds onder garantie? Zo niet, hoeveel zal het me
dan kosten. En heb ik niet een “special care” overeenkomst getekend om
mijn garantie te verlengen?
In de meeste gevallen zal de klantenservice dit al aan de klant hebben verteld. In een goede field service
software is al deze informatie beschikbaar zodra de klant en de apparatuur is geïdentificeerd.
Ook de monteur ter plaatse speelt
zijn rol. Hij moet dezelfde informatie
bevestigen als “ja”, inderdaad, het
is nog steeds onder garantie, het zal
je niets kosten”. En zo niet, dan moet
hij de klant op voorhand informeren
hoeveel de interventie zal kosten. Of
als het beter is om de apparatuur te
vervangen.
Als dit alles duidelijk uitgelegd en
transparant gecommuniceerd wordt
naar de klant, zal zijn tevredenheid
misschien niet altijd verhogen, dan
toch ten minste het gevoel dat hij
goed behandeld wordt.
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CASE N° 2 : B2B
Hoewel communicatie ook voor B2B

klanten ontzettend belangrijk is, hebben zij nog een andere, grotere nood:

continuïteit. Als installaties bij een B2Bklant het begeeft, kan dat financieel

Dat vereist stevige Service Level Agreements en onderhoudscontracten. Een
partner die georganiseerd, snel en
transparant is, wordt door B2B-klanten
extra gewaardeerd.

nefastere gevolgen hebben dan bij
de meeste B2C-klanten. B2B-klanten
willen dan ook zo veel mogelijk zekerheid dat zulke problemen snel opge-

lost, en liever nog, vermeden worden.
Zij willen er op kunnen vertrouwen dat
de servicedienst hun productie op 100
% kan laten draaien.
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“B2B klanten
willen continuïteit.”
B2B-klanten willen zorgeloos kunnen
werken en zoeken vooral zekerheid
bij het kiezen van een lange termijn
dienstverlener.
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MEEST
VOORKOMENDE
PROBLEMEN

01

Niet in staat zijn om
contracten en SLA-

overeenkomsten te
beheren

02

Niet in staat zijn de continuïteit te waarborgen

03

Niet volledig

transparant zijn

1. CONTRACTEN

2. CONTINUITEIT

Contracten brengen over het alge-

Net als in de B2C-omgeving is een

leners. Maar hoe kan je de strakke

tiek van cruciaal belang om een hoog

meen goed geld op voor dienstverSLA-afspraken nakomen? Een dienst-

verlener moet in staat zijn om con-

tracten professioneel te beheren om
zich aan de gemaakte afspraken te
kunnen houden. Dit vereist een field

service software met een contractmanagementmodule die het moge-

lijk maakt om SLA-overeenkomsten,
onderhoudsschema’s

en

garanties

te koppelen aan klanten en installa-

ties. Deze contracten automatiseren
preventieve

onderhoudswerkzaam-

heden en berekenen de ideale routes

die ervoor zorgen dat de machines
tijdig worden onderhouden op een
kostenefficiënte manier.
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correcte afhandeling van de logisfirst-time-fix percentage te hebben
en te voldoen aan de afgesproken
oplossingstijden. Het gebruik van de

locatie van de klant voor de opslag
van reserveonderdelen kan veel hel-

pen. Maar dit impliceert het gebruik

van verschillende voorraadlocaties
die de monteur moet kunnen raad-

plegen. In de serviceapplicatie moet
een monteur dan kunnen kiezen van

welke locatie hij onderdelen gebruikt,
zodat de backoffice het aanvullen op

tijd kan inplannen. Maar B2B-klanten

willen niet alleen kunnen vertrouwen
op hun servicepartners. Ze willen con-

trole over hun machines en het afgesproken onderhoud.
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3. TRANSPARANTIE
Klantenportalen kunnen helpen om

transparanter te worden en B2B-klanten een maximale service te bieden. Met een klantportaal kunnen

B2B-klanten een overzicht houden op
hun voltooide of geplande werkorders, inzoomen op de installatie historiek en rechtstreeks een nieuwe ticket
aanmaken.

“Vragen
beantwoorden,
ook midden in de
nacht, dat is het
doel.”

Sommige servicebedrijven willen van
elk voorval gebruik maken om in con-

tact te komen met de klant en geven
de voorkeur aan menselijk contact.

Wij geloven dat beide nodig zijn zodat u zelfs vragen kan beantwoorden
wanneer u gesloten bent.
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Het is niet nodig om bang nega-

Maar wat een klant misschien nog

constructieve, oplossingsgerichte

horen, is dat u op tijd van hem of

slechte reviews vermijden.

bieden de klant de mogelijkheid

tieve reviews af te wachten. Een

liever heeft dan op tijd van u te

houding kan ontevredenheid en

haar hoort. Sommige service apps

opmerkingen te maken waardoor
u hem of haar een stem geeft. En

als de field service oplossing al
deze communicatie momenten

bijhoudt, kan dit helpen om een
probleem sneller te begrijpen en

de juiste acties te ondernemen
om het vertrouwen weer te herstellen.
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