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 EEN THIN CLIENT 
IS NIET KWETSBAAR 
VOOR VIRUSSEN OF 

ANDERE 
SCHADELIJKE 

TOEGANG VAN 
BUITENAF

Xerox investeert een belangrijk deel van de omzet in 
innovatie: het afgelopen jaar maar liefst 1,5 miljard euro. 
Het ontwikkelen en slim toepassen van technologie is 
dan ook een wezenlijk onderdeel van de strategie. Zo is 
er in het Franse Grenoble een eigen Europees technology 
center gevestigd, waar alle nieuwe ontwikkelingen en 
mogelijkheden worden getoond, inclusief de praktische 
toepassingen. Van Adrichem: “Denk bijvoorbeeld aan het 
loggen van calls in combinatie met spraakanalyse. Op die 
manier kunnen we trends signaleren en terugkoppelen 
naar onze opdrachtgevers, zoals welke onderwerpen het 
meest ter sprake komen maar ook of dit bij een specifieke 
regio of locatie meer speelt dan elders. Een ander voor-
beeld is het voorkomen van lange e-mailcorrespondenties. 
Het systeem selecteert e-mails met specifieke onderwerpen 
of een bepaald sentiment en stuurt deze naar een speciale 
afdeling. Daar wordt geen antwoordmail geschreven, 
maar pakt de medewerker de telefoon en belt de klant op. 
Iets wat door de klant zeer wordt gewaardeerd en daarmee 
ook goed is voor de NPS.”
In Breukelen staat ook een Experience Center, ingericht 
samen met KPN, waar onder andere de nieuwste versie 4.0 

van het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive 
Intelligence al draait, als eerste in het land. Daar kunnen 
opdrachtgevers de nieuwe mogelijkheden bekijken en 
uitproberen. Denk bijvoorbeeld aan geïntegreerde social 
media, een verbeterde chatfunctionaliteit, een realtime 
managementinformatieportal en realtime speech analytics.

Ver van de werkvloer
De opdracht van groei en innovatie heeft Leon van Adri-
chem ingevuld met een radicale keuze voor de centralisatie 
van de ICT. “Veel contactcenters kiezen voor gedecentra-
liseerde ondersteuning, dicht bij de werkvloer. Wij zijn er 
echter van overtuigd dat we gecentraliseerd beter werk 
kunnen leveren met het beheer virtueel en op afstand,” 
geeft hij aan. Dat krijgt in de praktijk vorm door het 
installeren van thin clients op alle werkplekken en het con-
centreren van alle functionaliteiten, intelligentie en data 
in een datacenter van KPN. Effectief heeft een medewer-
ker alleen een scherm, toetsenbord, muis en IP-telefoon. 
Daarmee werkt iedere medewerker van Unamic/HCN via 
de cloud.

Het grote voordeel van een thin client is de hoge veilig-
heid. Er kan niets op worden geïnstalleerd, waardoor het 
ook niet kwetsbaar is voor virussen of andere schadelijke 

toegang van buitenaf. Ook het KPN-datacenter voldoet 
aan de hoogste eisen voor beveiliging – zowel qua fysieke 
als virtuele toegang tot de servers. “En dat is ontzettend 

belangrijk voor al onze opdrachtgevers en vooral voor de 
financiële sector,” stelt Van Adrichem. 
Het concept werkt en is nu de standaard voor alle 
Europese vestigingen. Vanuit Nederland worden samen 
met KPN de verschillende vestigingen uitgerold. Op dit 
moment al in Tsjechië, Sardinië, Frankrijk en België. Het 
aantal seats is nu tweeduizend en de verwachting is dat 
het er op niet al te lange termijn vierduizend zullen zijn. 
Door het concept met de thin clients duurt het opzetten 
van een nieuwe locatie bovendien maar een paar dagen. 
Het eventueel weer opheffen ook. Deze schaalbaarheid en 
flexibiliteit zijn van groot belang voor de slagkracht van 
Unamic/HCN, als Xerox-company.

Geld speelt geen rol, maar toch...
Besparingen waren zeker niet het uitgangspunt bij de reor-
ganisatie. Maar de kosten van een thin client liggen rond 
160 euro, die van een doorsnee PC-opstelling al gauw het 
driedubbele. Ook het concentreren van alle applicaties 
en functionaliteiten in het datacenter levert een financieel 
voordeel op: door samenvoeging en virtualisatie is nog 
maar 50 procent van het aantal servers nodig. 

UNAMIC/HCN, 
KPN EN INTERACTIVE 
INTELLIGENCE 
SAMEN IN DE WOLKEN
“Samen een jaar lang keihard werken aan een innovatieve cloudoplossing en het resultaat mag 
gezien worden”, zo kijken Leon van Adrichem (Unamic/HCN - Xerox) en Anilpersad Orie (KPN) terug 
op het afgelopen jaar. Unamic/HCN kreeg een duidelijke opdracht mee van nieuwe eigenaar Xerox 
en KPN greep de kans om het beste te halen uit de overname van Newtel Essence en Getronics. 
Samen met Interactive Intelligence werkten zij aan groei, flexibiliteit en efficiency: het resultaat 
staat als een huis, maar wel in de cloud.
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BYOD

OP TWEEDUIZEND 
AGENTEN HEBBEN 

WE NU 
5 TOT 6 

FUNCTIONEEL 
BEHEERDERS

De meeste winst zit echter in het centraliseren van de ICT-
support. “Op tweeduizend agenten hebben we nu 5 tot 6 
functioneel beheerders, dat is een ratio die weinigen ons 
nadoen. De vestiging in Suriname bijvoorbeeld beheren 

we qua ICT volledig op afstand, niemand is ter plekke,” 
legt Van Adrichem uit. “Dat kan natuurlijk alleen als aan 
alle technische voorwaarden is voldaan: de verbindingen 
zijn veilig, snel betrouwbaar en goed en we kunnen van 
buitenaf overal bij.” 

En ook nog groen
En nog een voordeel: thin clients verbruiken veel minder 
stroom. “Bij de selectie van ons datacenter hebben 
we  nadrukkelijk gekeken naar de energiebewustheid 
van de leverancier. KPN stak daar met kop en 
schouders bovenuit.”
Orie vult dit aan: “KPN is deze zomer zelfs uitgeroepen 
tot het telecombedrijf met wereldwijd het beste 
performanceresultaat in energie- en CO2-reductie. Het 
Carbon Disclosure Project is een jaarlijks onderzoek, 
uitgevoerd door PWC, naar de transparantie en 
performance van bedrijven wereldwijd op hun 
klimaatbeleid en strategieën rondom CO2-reductie.”

Succesfactoren
Wat maakt nu de overstap naar centralisatie en de cloud 
tot een succes? Van Adrichem en Orie zijn het er over 
eens dat goed partnerschap de solide basis vormt. “En 
het gaat er vooral ook om dat je van tevoren heel goed 
nadenkt over wat je de organisatie aan diensten wilt 
en moet leveren,” vult Van Adrichem aan. “Het goed 
inrichten van het informatielandschap is ontzettend 
belangrijk. Niet alleen qua applicaties en functionaliteit 
maar ook qua integratie van die verschillende onderdelen. 
Vroeger stonden de afhandeling van telefonie, e-mail en 

sociale media los van elkaar. Nu zijn toepassingen als 
CIC, Tracebuzz en Trinicom geïntegreerd en dat geldt 
ook voor andere ondersteuning als het ERP-systeem en de 
urenregistratie.”
“Voor ons als KPN betekende dit project ook integratie: of 
het nu gaat om het netwerk, de hardware, het datacenter, 
de software of de diensten, alles verloopt via één vast 
aanspreekpunt voor Unamic/HCN,” benadrukt Orie.

Beperkte ervaring
Ook softwareleverancier Interactive Intelligence 
investeerde fors in het project. Orie: “CIC kende al wel 
de schaalbaarheid en flexibiliteit om een project als dit te 
ondersteunen, maar de ervaring op deze schaal was bij alle 
partners nog beperkt. Dat betekent dat er aanpassingen 
nodig waren en we soms tegen onverwachte problemen 
aanliepen. We hebben heel intensief en constructief 
samengewerkt en onze nek uitgestoken om alles naar 
wens te krijgen. Het eindresultaat is om trots op te zijn,” 
lacht hij, onderwijl kijkend naar Van Adrichem. “Er zijn 
momenten geweest waarop we ons allebei afvroegen of we 
de volgende maand nog een baan hadden. Maar we zijn er 
in blijven geloven.”
Van Adrichem vult aan: “Eigenlijk zou ik andere partijen 
willen adviseren: doe het niet, want dan houden wij 
voorlopig deze prachtige voorsprong. Maar serieus, de 
basis is simpel: kies voor de juiste tools, voor de juiste 
partner, de juiste architectuur en voor de juiste prijs-/
kwaliteitsverhouding. Ongeacht of je nu duizenden of 
tientallen seats hebt.

Tekst Ingrid Wong. Foto Desiree Meulemans

PLOETEREN	
VOOR	KLANTBELEVINGEN
“Door de recessie is de klant op zoek naar een betere 
prijswaardeverhouding. Organisaties kunnen hier 
op inspelen door meer waarde te bieden, een andere 
waardepropositie te leveren en de klant meer zekerheid 
te geven.” Dat stelde marketinghoogleraar Peter Verhoef 
onlangs op de Klantbelevingsconferentie 2012 in Baarn. 
Maar of de praktijkcases daar al inhoud aan gaven? 

Wat is de waarde voor en door de klant in een 
multichannelomgeving, luidde het thema van 
het evenement. Of, meer algemeen gesteld: hoe 
zorgen organisaties anno 2012 voor memorabele 
klantbelevingen? Bezoekers werd een kijkje 
gegund in de praktijk van organisaties, waaronder 
Menzis, Bruna en Miele. 
Verzekeraar Menzis formuleerde vier toetsvragen 
als zijnde een manifest voor alle medewerkers: 
leidt dit tot een loyale klant? Leidt dit niet tot 
extra kosten, maar tot kostenverlaging? Is het 
menselijk en persoonlijk? Wat is het afbreukrisico 
en is dat aanvaardbaar?
Bruna is druk in de weer met het Bruna-
klantboekje met leefregels en trainingen 
voor medewerkers om duidelijk te maken 
dat het bedrijf de klant het gevoel geeft bij 
te zijn, te waarderen, te verrassen en blij te 
maken. ‘Blij met Bruna’ is het thema van het 
cultuurveranderprogramma, dat moet leiden tot 
belangstellende, opmerkzame en adviserende 
medewerkers.
Miele zette het klantcontact, vanaf het eerste 
telefoontje met het contactcenter tot en met het 
servicebezoek bij de klant thuis, op film en weet 
daarmee de medewerkers te overtuigen van het 
belang van betere klantbelevingen. Een topdown 
advies van het management doet dat namelijk 
niet, is de ervaring. Miele wil transformeren 
van reparateur van machines naar adviseur, 
om uiteindelijk te komen tot verteller van 
gepassioneerde verhalen over schone was, een fris 
huis of lekker eten. Het bedrijf wil kortom het 
resultaat van het werken met Miele-apparatuur 
gaan bedrukken en hoopt dat klanten het 
merk daardoor associëren met deze passievolle 
klantbelevingen. De wil is er, maar het blijft 
een moeizaam proces om met name de retailers 
waarmee Miele zakendoet in die richting te sturen. 
Het event samengevat: de wil om klantbelevingen 
te realiseren is er. Maar we kunnen ons terdege 
afvragen of deze spelers er al zijn.  

VERNIEUWDE	WFM-OPLOSSING	INFOR	
INGERICHT	OP	THUISWERKEN
Softwareleverancier Infor lanceert Workforce Management 6.0. De jongste 
versie van deze oplossing is geoptimaliseerd aan de hand van ruim honderd 
verbeterpunten die zijn aangedragen door klanten uit verschillende branches. De 
WFM-tool biedt nu een verbeterde gebruiksvriendelijkheid en mobiliteit, evenals 
industriespecifieke modules voor taakbeheer en planning.

Het Infor WFM 6.0 platform is onder meer uitgerust met een nieuwe 
‘Task Management’-module, die in staat is managers te waarschuwen 
als nieuwe taken worden verspreid. Daarnaast zorgt de functionaliteit 
ervoor dat opdrachten op tijd worden afgerond. Als gevolg hiervan 
zijn medewerkers minder tijd kwijt aan administratieve taken en ligt 
een verhoogde productiviteit in het verschiet. In het kader van Het 
Nieuwe Werken is bijvoorbeeld de zogeheten Workbrain Mobility-
module toegevoegd aan de workforcemanagementoplossing. Volgens de 
ontwikkelaar levert dit de gebruiker een verbeterde mobiliteit op, want 
de tool biedt zowel managers als medewerkers selfservicemogelijkheden, 
timesheets, werk- en projectinformatie, schema’s en werknemerslijsten.  

WAAR	OP	LETTEN	
VÓÓR	DE	INVOERING	VAN	BYOD
Steeds meer werknemers willen hun privéapparaten voor zakelijke doeleinden 
gebruiken, blijkt uit diverse onderzoeken. Voordat organisaties daadwerkelijk 
overgaan tot implementatie van Bring Your Own Device, zijn er volgens Avaya 
Nederland echter vijf strategische aandachtspunten.

1. De schaalbaarheid van het netwerk – BYOD kan zwaar drukken op de 
bandbreedte van een organisatie. Bepaal eerst of de communicatie-
infrstatructuur over voldoende capaciteit, flexibiliteit en schaalbaar-
heidsmogelijkheden beschikt om aan de behoeften te voldoen.
2. Investeer in beveiliging – Feit is dat er beveiligingsrisico’s kleven aan het 
gebruik van privétoestellen op de werkvloer. Om te voorkomen dat 
concurrentiegevoelige informatie in verkeerde handen valt, is wacht-
woordbeveiliging een ‘must’. Investeer ook in zogeheten SIP trunks 
voor netwerkbeveiliging en mobiel managementsoftware om BYOD-
eindpunten te verbeteren.
3. Creëer helder beleid – Actief beveiligingsbeleid en -procedures bevorderen 
duidelijkheid en kunnen netwerkschade voorkomen, zonder in te boeten 
aan flexibiliteit. Beleid houdt medewerkers ook enthousiast om nieuwe 
mobiele apparaten in te zetten bij hun dagelijkse werkzaamheden.
4. Zet een virtueel model op – Een gevirtualiseerde omgeving kan het mana-
gen van een netwerk aanzienlijk vereenvoudigen. Tevens zijn er minder 
bronnen nodig voor het onderhouden van overzeese communicatie door 
middel van een centrale benadering.
5. Weet wat er speelt – BYOD is puur bedoeld als aanvulling op de 
bestaande communicatie-instrumenten. Zorg voor een naadloze integra-
tie met desktops, speakerphones en videoconferencingsystemen, want 
dit bevordert flexibiliteit en behoudt de hoogwaardige kwaliteit die 
werknemers gewend zijn.

Leider worden in Europa
Unamic/HCN, KPN en Interactive Intelligence zijn al jaren 
partners. In april 2011 werd Unamic/HCN overgenomen door 
Xerox. In Europa vooral bekend van de kopieermachines en 
andere hardware, maar Xerox heeft jaren geleden al ingezet op 
een verbreding van de werkzaamheden. Nu komt meer dan de 
helft van de ruim 23 miljard omzet uit BPO-dienstverlening op 
het gebied van IT, HR, financiën en klantcontact. Wereldwijd 
hebben de Xerox-contactcenters 45.000 seats en met de inlijving 
van Unamic/HCN is de positie in Europa sterk verstevigd. Leon 
van Adrichem, Directeur ICT & Business Support van Unamic/
HCN: “We hebben een duidelijke opdracht van Xerox gekregen, 
namelijk de klanten tevreden houden, leider worden in Nederland 
en de rest van Europa en vooral: innovatief zijn als wereldwijde 
contactcenterdienstverlener.”


