IMPLEMENTATIE
VAN EEN DIGITAAL
BEZORGINGSKANAAL

Stap over naar
multichannel
distributie voor uw
klantcommunicatie
Veel klanten hebben tegenwoordig
een voorkeur voor een digitaal
communicatiekanaal voor de bezorging
van hun documenten. Steeds meer bedrijven
gebruiken deze technologie dan ook
om te kunnen voldoen aan de stijgende
vraag en om een betere klantervaring te
kunnen bieden. In een sterk concurrentiële
omgeving zoeken organisaties bovendien
naar manieren om hun dagelijkse activiteiten
efficiënter te maken door hun klanten te laten
overstappen naar papierloze communicatie.

BEVESTIGD
DOOR EXPERTS

Gartner, Forrester
en Aspire

Een van de nadelen van papieren
communicatie is onder andere dat het
duurder is en vaak handmatig moet
worden verwerkt. Het is ook moeilijker
om documenten of betalingsstatussen
op papier op te volgen.

ERVARING

Een wereldleider
van formaat

BEWEZEN
RESULTATEN

96%
klanttevredenheid

EXPERTISE

8 miljard
gepersonaliseerde
ervaringen per jaar

Elke onderneming probeert
nieuwe manieren uit om de
bezorging van belangrijke
communicatie op papier te
versnellen, om beter te zijn
afgestemd op de voorkeuren
van de klant en om te zorgen
voor kortere reactietijden en
snellere betalingen.

De meerderheid van de ondervraagde
bedrijven was van mening dat de
overgang naar digitale bezorging
belangrijk is om concurrentieel te blijven
en nodig is om te kunnen beantwoorden
aan de verwachtingen van de klant.
— Keypoint Intelligence InfoTrends, Mail Technology &
E-Delivery Adoption (juli 2018)

WAAROM KIEZEN VOOR IMPRESS
PORTAL?
Impress Portal vervangt de papieren communicatie

DE VOORDELEN VAN GEÏMPLEMENTEERDE DIGITALE BEZORGING

en bezorgt deze op eenvoudige wijze aan uw klanten.

Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van digitale bezorging:

beveiligd documentportaal. De integratie van Impress Portal

Documenten kunnen worden bekeken en doorzocht in een
met Impress Automate geeft u de volledige controle over
de hele workflow van uw uitgaande klantcommunicatie.

SNELLERE BEZORGING
VAN DOCUMENTEN

SNELLERE
BETALINGEN

VERLAAGDE
KOSTEN

OPTIMALISEER DE OPERATIONELE EFFICIËNTIE
Impress Portal versnelt de documentbezorging door
alle beslommeringen die bij de postvoorbereiding
komen kijken te verwijderen. Zo bespaart u op
portkosten, drukwerk en postmachines.

STERKER
BEDRIJFSIMAGO

VERBETERDE DOCUMENTZICHTBAARHEID
EN -OPVOLGING

DE COMMUNICATIEKEUZE
IS AAN DE KLANT

MAXIMALISEER DE IMPACT VAN
ELKE COMMUNICATIE

U kunt Impress Portal aanpassen aan de huisstijl van uw

U kunt al deze voordelen ervaren door het proces van uw documentbezorging gedeeltelijk
of volledig te digitaliseren met een efficiënt en gemoderniseerd bezorgingskanaal dat
de voorkeur van uw klanten heeft.

onderneming om uw bedrijfsimago te promoten en een
consistente klantervaring te creëren. Voeg gerichte en
gepersonaliseerde berichten toe via de integratie met Impress
Automate en maximaliseer de impact van elke communicatie.

VERBETER DE KLANTENERVARING

Bouw een sterkere relatie op met uw klanten door
slimme zoek- en traceermogelijkheden aan te bieden,
die zowel u als uw klanten een beter overzicht geven.
Volg de bezorging van documenten om zeker te weten
dat belangrijke communicatie snel bij de juiste ontvanger
terechtkomt en controleer of de digitale documenten
zijn geopend en gelezen. Documenten die via Impress
Portal worden verzonden, worden automatisch
opgeslagen om altijd eenvoudig te raadplegen, zodat
uw klanten niet in de wacht hoeven te staan bij de
klantendienst en sneller kunnen worden geholpen.
Stap over naar moderne, milieuvriendelijke communicatie
via het kanaal waar klanten steeds vaker voor kiezen. Maak
indruk op uw klanten en begin onmiddellijk met besparen
door uw digitale transformatie te starten met Impress Portal.

ONTDEK DE KRACHT VAN
QUADIENT'S IMPRESS PORTAL.
OPTIMALISEER. TRANSFORMEER.
GA AAN HET WERK MET QUADIENT.
Because Connections Matter.

Over Quadient®
Quadient is de drijvende kracht achter de meest betekenisvolle klantenervaringen ter wereld. Quadient helpt de
connectie tussen mensen en wat er echt toe doet, te vereenvoudigen door zich te concentreren op vier belangrijke
oplossingsgebieden: het beheer van klantenervaringen, de automatisering van bedrijfsprocessen, en oplossingen
voor post en pakketten. Quadient ondersteunt honderdduizenden klanten wereldwijd in hun zoektocht naar
het creëren van relevante, gepersonaliseerde connecties, en het bereiken van uitmuntende klantervaringen.
Quadient is genoteerd in compartiment B van Euronext Paris (QDT) en maakt deel uit van de SBF 120-index.
Bezoek www.quadient.com/nl-NL voor meer informatie over Quadient.
Quadient® en het logo van Quadient zijn geregistreerde handelsmerken van Quadient group AG. Alle andere bedrijfsen productnamen kunnen handelsmerken zijn en zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle informatie
in dit document, inclusief beschrijvingen van kenmerken, functies, prestaties en specificaties, kan op elk moment
zonder schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. www.quadient.com/nl-NL

