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Quality en compliance   
Realiseer de beste klantenservice en 
waarborg de naleving van externe 
regelgeving en interne processen.
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Wat is Total Quality  
en Compliance?

De manier waarop je gesprekken of digitale interacties afhandelt, zijn 
direct bepalend voor het beeld dat de klant van je bedrijf heeft. Iedere 
dag probeer je te verzekeren dat je medewerkers en bots de juiste 
dingen zeggen en doen. Dat zij voldoen aan externe regelgeving en 
de interne gedragscodes die je hebt opgesteld voor je bedrijf en je 
klanten. Waarborgen dat ieder gesprek altijd van de hoogste kwaliteit 
is, is van cruciaal belang voor je bedrijfsvoering. 

Waarborgen dat iedere interactie en alle gegevens die je hebt 
verzameld, worden opgeslagen en verwerkt in overstemming met 
toepasselijke regelgeving is eveneens van cruciaal belang. Er is steeds 
strengere wet- en regelgeving van toepassing op de manier waarop je 
zakendoet en een administratie bijhoudt.

Waarborgen dat je service van de allerhoogste kwaliteit is, draagt 
bij aan een goede naleving. Betrouwbare en strenge naleving 
van regulerings- en servicenormen verbetert de kwaliteit van je 
klantenservice.

Kwaliteit en naleving
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De oplossingen van Verint bieden een holistische en geïntegreerde 
aanpak die je helpt ieder aspect van kwaliteit en compliance te 
beheren.

Quality management applicaties geven je de tools voor het continu 
monitoren en evalueren van de prestaties van zowel medewerkers 
als bots, het beoordelen van de kwaliteit van je klantenservice en het 
signaleren van kansen voor voortdurende verbetering. 

Compliance tools helpen je om de naleving van regelgeving te 
waarborgen. Dit is van cruciaal belang om hoge boetes en zware 
sancties te voorkomen.

Verint® biedt je een uitgebreide en geïntegreerde reeks 
mogelijkheden om aan al deze vereisten te voldoen.

“Met Automated Quality Management zijn 
we nu in staat om alle telefoongesprekken te 
analyseren en ze te bekijken op grote schaal. 
Wij halen hier heldere inzichten en gaan van 

beslissingen op gevoel naar bijsturing en 
verbetering op basis van feiten”

Byron Allmond, VP Contact Center Operations,

Vystar Credit Union
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Traditionele kwaliteitsprogramma’s schieten te kort

Wat moet je doen wanneer uit je evaluaties van kwaliteit en compliance blijkt dat er op grote schaal 
problemen zijn bij je klantenservice, zoals ontoereikende antwoorden en reacties op klachten van klanten? 
Of wanneer je medewerkers onjuiste of misleidende informatie verstrekken?

En wat moet je doen wanneer blijkt dat het je niet is opgevallen dat een groot aantal interacties niet voldoet 
aan je gedragscode en de regelgevingsvereisten? Dit zou je kunnen blootstellen aan miljoenen euro's aan 
mogelijke boetes voor problemen waarvan je niets afwist. 

De meeste bedrijven screenen minder dan drie procent van de interacties van hun contactcenters. Hierdoor 
ontstaat er een enorme blinde vlek die hen miljoenen euro's kan kosten. Vooral nu leidinggevenden hun 
personeel niet meer kunnen controleren op de werkvloer omdat medewerkers tegenwoordig overal kunnen 
werken. 

En hoe zit het met chatbots? 

Wat je klanten betreft, zijn chatbots ook gewoon “medewerkers”. Zij beantwoorden vragen, geven advies en 
vertegenwoordigen je bedrijf. Maar ondanks de opkomst van nieuwe communicatiekanalen waarin gebruik 
wordt gemaakt van chatbots, zijn er doorgaans geen algemene workflows om de kwaliteit en naleving van 
regels van zowel medewerkers als bots te controleren.

100%

Er is 100% naleving vereist om 
boetes vanwege niet-naleving 
van regelgeving te vermijden

Maar de meeste bedrijven screenen nog 
niet eens 3% van hun interacties

Dit is van negatieve invloed 
op de klantervaring en 
creëert nalevingsrisico’s

< 3%
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Meer interacties en
stijgende verwachtingen De Engagement  

Capacity Gap™

Budget & resources

Het gedrag van klanten is veranderd. Heb 
je moeite met het overbruggen van de 
Engagement Capacity Gap™?

Steeds meer klanten maken gebruik van digitale kanalen en het 
aantal interacties stijgt. Daardoor wordt het steeds moeilijker om 
handhaving van de servicekwaliteit en naleving van de steeds 
strengere regelgeving te garanderen. Tegelijkertijd wordt de kloof 
tussen de capaciteit van je quality- en compliance programma’s 
en de risico’s voor je bedrijf en goede naam steeds groter.

Een programma gericht op Total Quality dat wordt ondersteund 
door automatisering en AI kan je helpen onaanvaardbare 
serviceniveaus, hoge boetes en zware sancties te voorkomen. 

•  Monitor doeltreffend al je interacties.
• Beoordeel interacties in alle kanalen.
• Signaleer sneller begeleidings- en opleidingsmogelijkheden.
• Signaleer tekortkomingen in je systeem en procedures.
•  Verbeter proactief de prestaties van medewerkers en bots.
• Neem direct maatregelen op basis van strategische inzichten.
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Met de quality- en compliance oplossingen 
van Verint beschik je over tools voor het 
verbeteren van je service en naleving, zodat je de 

Engagement Capacity Gap kunt overbruggen. 

Voor meer informatie over de Engagement 
Capacity Gap, kun je hier ons (Nederlandstalige) 
wereldwijde onderzoek downloaden:

Download hier

https://www.verint.com/resources/het-engagement-capacity-gap-rapport-2022/
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Het Quality en Compliance Maturity Model – 
Waar staat jouw organisatie?

Het Verint Quality and Compliance Maturity Model is een 
gebruikersvriendelijk referentiekader voor je huidige quality en 
compliance maatregelen. Je kunt eraan aflezen waar en hoe de 
quality- en compliance oplossingen van Verint je kunnen helpen 
je bedrijfsvoering te verbeteren. In dit referentiekader wordt 
rekening gehouden met de uitdagingen waarvoor traditionele 
kwaliteitsprogramma’s zich gesteld zien, de snelle opkomst 
van digitale kanalen en bots, en andere veranderingen in het 
ondernemingsklimaat, zoals het feit dat werken niet langer gebonden 
is aan één plek. 

Met de oplossingen van Verint voor quality management en 
compliance kun je probleemloos werken met bots en digitale kanalen, 
en opschalen van handmatige evaluatie en traditionele begeleiding 
naar Niveau 2. Zo kun je de kwaliteit, efficiëntie en naleving van 

interacties in alle kanalen en vormen verbeteren.
Automatisering van de evaluatie van alle interacties van medewerkers 
en bots - en koppeling van deze inzichten aan de feedback van klanten 
- kan baanbrekende verbeteringen opleveren en de strategische 
inzichten verschaffen die nodig zijn om door te groeien naar Niveau 
4 en realtime support. Nu kun je bij iedere interactie de naleving en 
prestaties verbeteren door assistentie en begeleiding te bieden tijdens 
de interactie, in plaats van achteraf.

Het maakt niet uit waar je bedrijf is ingeschaald in het Verint 
Quality and Compliance Maturity Model: de quality- en compliance 
oplossingen van Verint kunnen je helpen door te groeien 
naar het volgende niveau. Een bredere automatisering van je 
kwaliteitsprogramma zal een grotere impact op je bedrijfsvoering 
hebben. Lees verder voor meer informatie over de oplossingen 
voor Total Quality en Compliance van Verint.
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Quality en compliance
Wat is het niveau van je bedrijfsvoering?
Welk niveau wil je bereiken?
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De prestaties van Verint in cijfers
Bedrijven kunnen met Verint Automated Quality Management, 
(gemiddeld)…
• Hun kosten verminderen met 17% 
• Hun omzet vergroten met 3%
• Hun productiviteit verhogen met 11%

Verint Quality Management

Geen enkele andere kwaliteitsoplossing bestrijkt bedrijfsbreed alle 
kanalen van medewerkers en bots.

Verint Engagement Data Management™, Enterprise Recording™ en 
Quality Management™ tillen je bedrijf naar Niveau 2 van het Verint 
Quality and Compliance Maturity Model - meteen out of the box! 

• Registreer alle interacties (spraak en digitaal), van alle bronnen.
• Evalueer interacties in alle kanalen - spraak- en schermgegevens,  
 tekstgebaseerde interacties en video – alles op één scherm.
• Gebruik één tool voor opnames, kwaliteitsmanagement,  
 gespreksanalyses, spraakbiometrie en meer.
• Maak gezamenlijk kwaliteitsbeoordelingen met  
 een gedeelde inbox en workflows.
• Voer met Smart Inbox streekproeven uit op basis van je  
 bedrijfsregels.
• Vind snel specifieke onderwerpen met volledige tekst  
 in spraak- en tekstinteracties.
• Geef je medewerkers toegang tot Employee QuickView zodat zij met 
één klik  
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“Met Automated Quality Management 
hebben onze quality managers meer tijd 

voor de begeleiding van medewerkers. Het 
kwaliteitsteam kan meer tijd besteden aan 
medewerkers en focussen op de gebieden 

waarmee mensen moeite blijken te hebben.”  

Cathy Burford

Speech and Data Analyst, Army & Air Force Exchange Service 

Automated Quality Management

Beoordeel automatisch alle interacties voor meer inzicht in quality en compliance

Automated Quality Management (AQM) van Verint gaat verder dan handmatige 
evaluaties en laat je doorgroeien naar Niveau 3 van het Verint Quality and 
Compliance Maturity Model. Met AQM kun je automatisch gesprekken evalueren, 
niet-naleving signaleren en begeleiding toewijzen - voor alle spraak- en tekstinteracties.

AQM evalueert interacties objectief en consistent aan de hand van door jou 
geformuleerde regels, zonder variaties, vooroordelen of aannames. AQM 
geeft je nieuwe inzichten in je servicenormen en compliance en stelt je in staat 
coachingsbehoeften en procedurele problemen te signaleren.
• Geef iedere interactie een objectieve score, aan de hand van steeds precies   
 dezelfde normen.
• Op basis van KPI's voor medewerkers worden prestatietrends zichtbaar gemaakt  
 en worden automatische waarschuwingen gegeven wanneer de prestaties onder  
 een aanvaardbaar niveau dalen.
• Out-of-the-box workflows voor notificaties en toewijzing van begeleiding  
  en training.
• Het dashboard voor medewerkers vergroot hun betrokkenheid dankzij  
  transparantie over doelstellingen, feedback en begeleiding.
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Experience Management

Hoe klanten denken over de kwaliteit

Je kunt interacties wel beoordelen op kwaliteit en compliance, maar 
helpen de resultaten daarvan je de ervaring van je klanten echt te 
verbeteren? Een uniek aspect van het Verint Cloud Platform is dat 
de resultaten van enquêtes over gesprekken en interacties naadloos 
worden ingevoerd in de workflows voor quality management, en 
worden verwerkt in dezelfde scorecards en evaluaties als de andere 
beoordelingen van medewerkers en chatbots.

Alleen met de oplossingen van Verint kun je prestaties, compliance 
en customer experience meten en evalueren. Je kunt je met je bedrijf 
onderscheiden van de concurrentie met een Total Quality aanpak die 
niet alleen de prestaties van teams en procedures verbetert maar ook 
de customer experience.
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“Terwijl een medewerker met een klant praat, 
voorziet Verint Real-Time Agent Assist hem 

direct van up-to-date informatie op basis van 
wat er wordt besproken””  

Deliane Schimmel

Manager Advice and Service, Florius  

Verint Real-Time Agent Assist

Hulp wanneer je die nodig hebt

Medewerkers moeten tegenwoordig ingewikkelde vragen 
beantwoorden, gedetailleerde procedures volgen, alert zijn op fraude 
en proberen efficiënt te werken. Bovendien moeten zij klanten te allen 
tijde vriendelijk tegemoet treden. Wanneer er zo veel dingen zijn om 
te onthouden, is realtime assistentie van cruciaal belang. 

De oplossingen van Real-Time Work van Verint assisteren 
medewerkers proactief, zodat zij hoogkwalitatieve diensten kunnen 
verlenen die aan alle eisen voldoen. Zij kunnen in realtime luisteren 
naar interacties van het contactcenter, en triggers signaleren op basis 
van spraak, akoestische aanwijzingen zoals stilte of stemverheffingen, 
of gebruik van desktopapplicaties. Wanneer er een trigger wordt 
gesignaleerd, worden de medewerkers in realtime benaderd met 
advies om de kwaliteit van het gesprek te verbeteren. De oplossingen 
van Real-Time Work van Verint kunnen medewerkers assisteren met:

• Reminders dat zij vriendelijk moeten zijn
• Informatie over de juiste beleidslijnen en procedures
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Performance Management

Handige performance scorecards.

Performance management scorecards zijn een standaard onderdeel van 
Verint Quality Management. Nu kun je het inzicht verwerven dat nodig  
is om met hoogkwalitatieve resultaten de bedrijfsdoelstellingen  
te realiseren. Je kunt zien wat medewerkers aan het doen zijn, hoe  
effectief zij presteren en op welk punt hun vaardigheden moeten  
worden verbeterd.

Scorecards bieden een uniek kader voor het efficiënt volgen, begeleiden 
en verbeteren van zowel de individuele prestaties als bedrijfsprestaties, 
van contactcenters en filialen tot de backoffice.

Met Scorecards kun je:
• Inzicht krijgen in de oorzaken van problemen met medewerkers en KPI's.
• KPI's en context bundelen in de diverse systemen.
• Workflows automatiseren om coaching sessies toe te wijzen.
• Signaleren wanneer KPI's buiten aanvaardbare grenzen vallen.
• Via ingebouwde integraties verbinding maken andere KPI systemen.
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Verint Application Triggers

Verint Application Triggers™ volgt desktopactiviteit en activeert 
op basis daarvan waarschuwingen en acties, van het pauzeren en 
hervatten van gespreksopnamen wanneer er creditcardgegevens 
worden gedeeld tot het genereren van perfect getimede pop-up 
reminders over processtappen op de desktops van medewerkers. Met 
deze oplossing worden ook interacties met kerngegevens gemarkeerd 
voor eenvoudig opzoeken en opvragen. Dit is van onschatbare waarde 
voor nalevingscontroles, feedback van medewerkers en het oppakken 
van tal van veel voorkomende uitdagingen.

• Analyseren van de desktopactiviteiten van medewerkers
• Waarborgen van naleving
• Markeren van interacties voor uitgebreide analyse
• Verhogen van de productiviteit van medewerkers
• Optimaliseren van processen

Casestudy 
Schadeverzekeraar uit de  
Fortune 500

Kom erachter hoe deze organisatie Verint Application 
Triggers gebruikt om PCI compliant te zijn en te voldoen aan 
regio-specifieke regelgeving.

• Automatische gespreks- en schermpauze wanneer er
 gevoelige gegevens van betaalkaarten worden verzameld.
• Pop-up waarschuwingen om medewerkers te instrueren 
 bepaalde teksten te gebruiken tijdens gesprekken met
 klanten.
• Markeringen in opgenomen klantgesprekken om zoeken  
  en opvragen van informatie te vergemakkelijken.
• Betere naleving van de verzekeringsvereisten van de  
  verschillende Amerikaanse staten.



De Customer Engagement CompanyTM 14Quality en compliance

Een goudmijn aan klantgesprekken: 
gespreks- en tekstanalyses

Waar zijn je klanten naar op zoek? Welke problemen ondervinden 
ze? Wat vinden ze het meest frustrerend? Stel je eens voor wat 
een voordelen het zou hebben als je elk gesprek zou kunnen 
analyseren en iedere vraag zou kunnen beantwoorden. 

Verint Speech Analytics staat bij klanten op nummer 1 en 
wordt wereldwijd het meest gebruikt. Onze geavanceerde 
transcriptiemachine is uitgerust met de allerbeste 
spraakherkenning voor een hoger en sneller rendement. 

Maar dat is nog niet alles. Nu er steeds meer klantgesprekken 
plaatsvinden in digitale kanalen, kun je met de oplossingen van Verint 
Interaction Insights ook gesprekken in tekstgebaseerde kanalen 
analyseren. Daarnaast kun je de desktopactiviteiten van medewerkers 
en backoffice-personeel zien, en op die manier de oorzaken 
achterhalen van eventuele vertragingen of bronnen van frustratie.

Implementaties bij klanten 
wereldwijd2000+

Ondersteunde talen en dialecten80

Waardering door klantenNummer  
1

Technische dienstverlener: 
verlaging van de gemiddelde 
afhandelingstijd met 64 seconden

Internationale verzekeraar: 26% 
lagere personeelskosten

NY Life: verlaging van het 
gespreksvolume met 400.00 
gesprekken per jaar.
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Het geïntegreerde pakket van Verint 
Da Vinci™ AI and Analytics

Dankzij de integratie van geavanceerde zelflerende modellen, nautural 
language processing, intentieherkenningsmodellen, voorspellende 
modellen en analytische machines op het Verint Customer 
Engagement Cloud Platform, genereert Verint Da Vinci AI and 
Analytics inzichten en geautomatiseerde ervaringen in je hele bedrijf. 

Verint Da Vinci is gebouwd op basis van marktleidende gegevens 
over customer engagement van miljarden jaarlijkse interacties 
uit de dagelijkse praktijk, en innoveert voortdurend dankzij 
de expertise van Verint AI Labs. Hierdoor genereert Verint Da 
Vinci een breed scala aan oplossingen op het platform. 

Verint Da Vinci vertaalt AI en analyses in inzichten en acties om je 
AI-ambities om te zetten in relevante en meetbare resultaten. 

Verint Experience Management 
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Verint Cloud Platform zorgt altijd voor een superieure ervaring met een open benadering van customer 
engagement. Dankzij Verint Da Vinci AI & Analytics levert het platform best-in-class applicaties en diensten, 
inclusief Workforce Engagement, Digital-First Engagement en Experience Management. Daardoor kan het 
Verint Cloud Platform worden gebruikt met je bestaande ecosysteem om de Engagement Capacity Gap™ 
te overbruggen en levert het platform naadloze ervaringen in alle kanalen voor customer engagement, met 
unieke grootschalige support van een moderne workforce bestaande uit medewerkers en bots.

Onderdeel van het Verint  
Customer Engagement Cloud Platform
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Noord- en Zuid-Amerika

info@verint.com

+1 770 754 1900

1-800-4VERINT

Europa, Midden-Oosten en Afrika

info.emea@verint.com

+44(0) 1932 839500

Azië-Pacific

info.apac@verint.com

+(852) 2797 5678

verint.com

twitter.com/verint

linkedin.com/company/verint/

verint.com/blog

Ga voor informatie over Total Quality 
www.verint.com/nl/quality-and-compliance/total-quality


