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1 De rapportage van Freshdesk biedt niet de inzichten die je 
nodig hebt om het beste uit jouw bedrijf te halen.

2 Je agenten zijn gefrustreerd over de opgedeelde interface van Freshdesk. 

3 Je hebt moeite om Freshdesk aan andere systemen te koppelen.

4 Het helpcenter van Freshdesk helpt je niet verder.

5 Je krijgt niet de support die je nodig hebt om succesvol te zijn.

Het bieden van een uitstekende CX is moeilijk, zeker als je niet over de juiste tools of begeleiding beschikt.
Geeft Freshdesk jou wat je nodig hebt om succesvol te zijn? 

Wees eerlijk. Is het makkelijk voor klanten om problemen op te lossen of kost het veel tijd en moeite?
Kunnen klanten contact opnemen met je supportteam op het kanaal van hun keuze?
Moeten je agenten schakelen tussen veel verschillende schermen om 
op zoek te gaan naar de benodigde informatie?

Het bieden van de support die je klanten verwachten, lukt alleen met de juiste technologie en tools.
Vraag je je af wat je mist?

Bied jij de beste klantervaring?

Dit zijn vijf tekenen dat het tijd is om over te schakelen van Freshdesk naar Zendesk:
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“Naarmate de feestdagen 
naderden, groeide ons volume 

sterk en ik zag dat er problemen 
ontstonden met de stabiliteit 

van het aannemen van 
oproepen en chats. Vervolgens 

zag ik ook problemen met de 
onnauwkeurige rapportage. 

Dat had desastreuze gevolgen 
kunnen hebben voor ons bedrijf.”

Lora Kimball
Customer Support Manager, Printful

De uitdaging met Freshdesk:
Freshdesk geeft jou niet de breedte en 
diepte van meetgegevens in rapporten 
en visualisatieopties om kritieke trends te 
herkennen en je CX te analyseren. En nu 
steeds meer bedrijven zichzelf onderscheiden 
met fantastische klantervaringen, moet je 
de mogelijkheid hebben om nog dieper in je 
gegevens te graven om te kunnen leveren.

Waarom Zendesk beter is:
Met Zendesk beschik je wel over de benodigde 
gegevens om trends snel te kunnen herkennen 
en betere beslissingen te kunnen nemen 
om het beste uit jouw bedrijf te halen.

01De rapportage van Freshdesk 
biedt niet de inzichten die 
je nodig hebt om het beste 
uit jouw bedrijf te halen

Printful is overgeschakeld naar Zendesk 
vanwege de instabiliteit en onnauwkeurige 
rapportage van Freshdesk.
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Analyse Zendesk Freshdesk

Omnichannel

Verenigd. Rapporteer op alle 
kanalen op het platform in één 
samengevoegde analysetool.

Gescheiden. Elk kanaal van 
Freshdesk heeft zijn eigen 
unieke rapportagetool, dus moet 
je gegevens vaak handmatig 
exporteren en combineren.

Aangepaste 
metingen

Ja. Leg aangepaste 
metingen vast die uniek 
zijn voor jouw bedrijf. 

Nee. Je kunt geen aangepaste 
metingen maken met Freshdesk.

Visualisatie

Aangepast. Voeg meerdere 
gegevenssets samen en 
visualiseer die op de manier 
die jij fijn vindt om snel 
inzichten te verzamelen. Wil je 
precies zien hoe dit eruitziet? 
Bekijk dan onze First Reply 
Time Heat Map (Warmtekaart 
met eerste reactietijden).

Handmatig. Vanwege het 
beperkte aantal manieren 
om gegevenssets samen te 
voegen worden gebruikers 
gedwongen hun tijd te verdoen 
met het exporteren naar Excel 
of een BI-tool om verdere 
analyses uit te voeren. Probeer 
maar eens een warmtekaart 
met eerste reactietijden 
te maken in Freshdesk. 
(Spoileralert: dat lukt je niet.)

Rapportage – Zendesk vs. Freshdesk

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022191354-Explore-recipe-First-reply-time-heatmap
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022191354-Explore-recipe-First-reply-time-heatmap
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“Toen we op Freshdesk zaten, 
had een agent wel acht, negen 
of tien verschillende tabbladen 

openstaan: DHL, Australia 
Post, Magento en ga zo maar 
door. Ons doel is om deze in 

Zendesk te integreren.”

Paul Waddy
Head of Operations, Showpo

De uitdaging met Freshdesk:
De agentervaring van Freshdesk kan worden 
omschreven met één woord: “draaistoel”. 
Agenten bij Freshdesk moeten schakelen tussen 
meerdere browsertabbladen en toepassingen 
om toegang te krijgen tot wat zij nodig hebben 
om problemen op te lossen. Elke toepassing 
bewaart gegevens bovendien op een andere 
manier. In Freshworks beschikken de agenten 
niet over een verenigde klantweergave in 
meerdere kanalen, want elk product heeft zijn 
eigen klantprofiel. Dit leidt tot verwarring bij 
agenten en tot langere reactie- en oplostijden. 
En dat leidt weer tot slechte klantervaringen.

Waarom Zendesk beter is:
Agenten krijgen alle tools die ze nodig hebben 
in één probleemloze omnichannel interface 
– ticketvelden, macro‘s, zijbalk-apps en 
meer – om op consistente wijze fantastische 
klantenservice te kunnen bieden, ongeacht 
het communicatiekanaal. Deze eenvoud maakt 
het ook makkelijker om nieuwe agenten op 
te leiden. Ze leren de kneepjes van één tool 
voor alle kanalen in Zendesk in plaats van 
drie tools voor drie verschillende kanalen in 
Freshworks (Freshdesk, Freshchat, Freshcaller). 

Een enkele weergave 
van de klant
Zendesk brengt voor de agent alles 
samen in één klantprofiel, met een 
communicatiegeschiedenis tussen jouw bedrijf 
en de klant, op welk kanaal dan ook. Dit biedt 
agenten de context die ze nodig hebben om 
elke klantenervaring te personaliseren. 

02Je agenten zijn gefrustreerd 
over de opgedeelde 
interface van Freshdesk

Showpo stapte over naar Zendesk vanwege de 
frustratie van meerdere interfaces in Freshdesk.
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“De mogelijkheid om alle 
communicatiekanalen in één 

verenigd platform te integreren 
was voor ons doorslaggevend. 
Omdat alles op één plek staat, 

inclusief 14 procent van de dubbele 
tickets, hoeven teams niet langer 

continu te schakelen tussen 
verschillende platforms. Ze hebben 
meer controle over klantgegevens 

en, als gevolg hiervan, ook 
over de klantenervaring.”

Kevin Miodek
Head of Customer Support and Operations, Azimo

03Je hebt moeite om 
Freshdesk aan andere 
systemen te koppelen

De uitdaging met Freshdesk:
De meeste bedrijven hebben verschillende 
systemen nodig om de klantenervaring te 
beheren. Om dit effectief te kunnen doen, 
moeten ze die systemen doorgaans integreren. 
Freshdesk mag dan wel kant-en-klare integraties 
hebben, maar die zijn niet zo gebruiksvriendelijk 
en robuust als die van Zendesk. En dat is een 
probleem. Klanten die zijn overgestapt van 
Freshdesk naar Zendesk, hebben de uitdagingen 
opgemerkt die ze ervoeren bij het integreren van 
meerdere verouderde systemen voor support.

Waarom Zendesk beter is:
Met Zendesk hoef je geen tijd, geld en middelen 
te investeren voor de bouw van aangepaste 
integraties met belangrijke apps, zoals Salesforce 
Sales Cloud, Jira-software of Slack. We hebben 
namelijk toegewijde productmanagement- en 
engineering teams die zich uitsluitend richten 
op het bouwen en continu optimaliseren van 
die integraties. Hierdoor zijn onze klanten in 
staat om hun tijd, geld en middelen te besteden 
aan het bouwen van een uitstekende CX in 
plaats van complexe en dure integraties.

Na de overstap van Freshdesk op Zendesk 
heeft Azimo‘s team van 45 agenten zijn NPS®-
score met 21 punten verhoogd en lost het team 
meer dan 20.000 tickets per maand op.
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Het team van Thinkific berekende 
het rendement van investeringen 

(ROI) van de overstap naar 
Zendesk door vast te stellen 

dat agenten 2,5 tickets per dag 
meer konden oplossen, wat zich 

vertaalde in één werknemer 
minder. Het team kon daarnaast 

dankzij Zendesk 96% van de tickets 
voorkomen. Dat betekent dat 96% 

van de inkomende aanvragen 
werd afgehandeld door de 

selfservice voor klanten en dus 
zonder hulp van een live agent.

04Het helpcenter van Freshdesk 
helpt je niet verder

Thinkific heeft ervoor gekozen om Freshdesk 
te vervangen door Zendesk om de kosten voor 
support te verminderen en een superieure 
selfservice-ervaring te kunnen bieden.

Ervaringen met selfservice van slechte kwaliteit 
leiden doorgaans tot meer interne aanvragen 
(tickets en outreach) van klanten, wat verspilde 
tijd en inefficiëntie betekent voor supportteams.

De uitdaging met Freshdesk:
Bij Freshdesk worden agenten regelmatig 
gedwongen om tijd te besteden aan het 
handmatig doorzoeken van het Helpcenter om 
te identificeren wat er beter kan. Dit proces 
maakt de kans op een menselijke fout erg 
groot. Vanwege het beperkte vermogen van 
Freshdesk op het gebied van Knowledge 
Capture, rapportage en contentcreatie hebben 
dienstverlenende organisaties vaak moeite 
om selfservice te implementeren als een 
klantenservicekanaal. En dit belemmert jouw 
kans om supportkosten te verminderen. 

Waarom Zendesk beter is:
Zendesk is ontwikkeld voor klanten en klanten 
willen zichzelf bedienen. Zendesk vermindert 
supportkosten door teams te helpen een 
robuuste selfservice-ervaring te bieden 
waar klanten blij van worden. Dat betekent: 
minder herhaalde en eenvoudige inkomende 
aanvragen en meer tijd voor je agenten om zich 
te richten op problemen met een hoge prioriteit. 
Mensen zijn zo lovend over onze Helpcenters 
dat we een lijst hebben samengesteld van 
de top 100 om met onze klanten te delen. 

https://www.pinterest.com/zendesk/customized-help-centers/
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Helpcenter Zendesk Freshdesk

Aanwijzingen 
over benodigde 
inhoud van het 
Helpcenter

Geautomatiseerd. Zendesk 
bewaart je administratie- en 
agenttijden door artikelen 
automatisch te identificeren 
om te archiveren, bij te 
werken en aan te maken.

Handmatig. De enige 
manier om te vinden hoe je 
het Freshdesk-helpcenter 
kunt verbeteren, is door het 
handmatig te doorzoeken.

Hiërarchie van 
het Helpcenter

Flexibel. Zendesk biedt 
tot wel zes niveaus en 
biedt bedrijven voldoende 
aanpassingsmogelijkheden 
om voor klanten een robuuste 
selfserviceoptie met veel 
inhoud te ontwikkelen.

Onbuigzaam. Freshdesk 
biedt weinig flexibiliteit: de 
toepassing heeft slechts drie 
inhoudsniveaus, waardoor je 
slechts beperkte mogelijkheden 
hebt om de helpcenterervaring 
voor je klanten te optimaliseren.

Knowledge 
Capture 

Efficiënt. Zendesk stelt agenten 
in staat om naar artikelen te 
linken en ze te maken op het 
moment dat ze klanten aan 
het helpen zijn. Dit betekent 
meer artikelen en minder werk 
voor agenten in de toekomst 
als ze voor hetzelfde probleem 
komen te staan. Je kunt ook 
over gebruik rapporteren 
om ervoor te zorgen dat 
agenten gebruikmaken van de 
inhoud die ze zelf creëren.

Beperkt. Freshdesk stelt 
agenten alleen in staat om naar 
artikelen te linken. Ze kunnen 
artikelen niet creëren tijdens 
het helpen van klanten, wat 
leidt tot een lagere efficiëntie. 
Het gebruik van knowledge 
capture bij Freshdesk kan 
niet gerapporteerd worden.

Helpcenter – Zendesk vs. Freshdesk
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“Ik ben erg tevreden over onze 
interactie met Zendesk. We 

voelen ons goed bij het product 
en de klantensupport, evenals 

de accountmanagers die nauw 
betrokken zijn bij ons bedrijf, 
product en onze engineering 

teams. Wat ons bedrijfsdoel ook 
is, zij kunnen ons support bieden.”

Sankar Rao Amburkar
Director of Products, Ola Cabs

05Je krijgt niet de support 
die je nodig hebt om 
succesvol te zijn

De uitdaging met Freshdesk:
Het volgende horen we vaak van klanten 
die zijn overgestapt van Freshdesk naar 
Zendesk. Klanten van Freshdesk voelen zich 
vaak geïsoleerd en niet gesteund door hun 
accountmanager bij Freshdesk (als ze die 
überhaupt hebben) en het supportteam.

Waarom Zendesk beter is:
Bij Zendesk behandelen we elke klant als 
een partner. We bieden een toegewijd 
accountmanagement, succesmanagement 
en verschillende supportmiddelen om jouw 
succes te garanderen. Want als onze klanten 
niet succesvol zijn, zijn wij dat ook niet. 
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Krijg de tools die je 
nodig hebt om je CX 
te verbeteren
Overstappen is een stuk makkelijker dan je denkt. Het team van 
Zendesk is er om je bij elke stap te begeleiden. We hebben andere 
bedrijven bij de overstap geholpen en we kunnen jou helpen de 
redenen om over te stappen op een rijtje te zetten. Neem contact 
met ons op en ontdek hoe je aan de slag kunt gaan. 

Ga aan de slag: zendesk.nl/contact/

https://www.zendesk.nl/contact/

