Factsheet Oplossing correspondentiebeheer

Wat is
correspondentiebeheer?
Correspondentiebeheer is het systematische proces van het
beoordelen en goedkeuren van klantgerichte documenten
met informatie die is gecreëerd door belangrijke zakelijke
gebruikers, vaak juridisch of marketing.
Dit proces zorgt ervoor dat documenten nauwkeurige en
actuele informatie bevatten, inclusief alle bijbehorende
juridische voorwaarden, beleid en promoties. In veel
gevallen vereist dit de betrokkenheid van IT-medewerkers,
die een project moeten opzetten om onderliggende
bedrijfskritieke templates te wijzigen en te beoordelen.

Slimmere
correspondentiemanagement

Creëer, bewerk en personaliseer
correspondentie met een
gecontroleerde bewerkingservaring

Wat zijn de grootste uitdagingen?
Volgens Objectif Lune en externe studies kan het
tussen de drie weken en drie maanden duren om zelfs
eenvoudige wijzigingen in templates door te voeren,
wanneer u afhankelijk bent van IT of externe bedrijven.
Veel bedrijven vertrouwen nog steeds op rigide
systemen met een beperkt potentieel voor
het genereren van correspondentie, slechte
multichannel-outputmogelijkheden en weinig
tot geen mogelijkheid voor door de gebruiker
ingevoerde inhoud. Correspondentie wordt vaak
beheerd in tekstverwerkingssystemen met talloze
templates, zeer beperkte nalevingscontrole en weinig
integratie met uitvoersystemen. Als gevolg hiervan
zijn correspondentiebeheerprocessen vaak zeer
handmatig, inefficiënt en foutgevoelig.

Waarom is correspondentiebeheer
van cruciaal belang?
In het huidige digitale tijdperk moet alle uitgaande
correspondentie met klanten tijdig, consistent,
nauwkeurig, persoonlijk, gemakkelijk te lezen en foutloos
zijn om een positieve klantervaring te garanderen. In
deze context is het voor organisaties in veel sectoren
essentieel om over de juiste tools en processen
voor correspondentiebeheer te beschikken om een
concurrentievoordeel op te bouwen en te behouden.

Beoogde bedrijfstakken:
Financiële diensten, publieke sector, gezondheidszorg,
nutsbedrijven.

Beoogde klanten
Organisaties die actief zijn in gereguleerde sectoren,
hebben vaak niet de infrastructuur om gepersonaliseerde
multichannel communicatie te genereren.

Wat is het gebruikelijke proces?
u

Klantgerichte documenten zijn meestal het
resultaat van het samenvoegen van gegevens
uit een Line of Business-systeem (LOB) met een
template. De template wordt vaak gemaakt door
IT, maar is gebaseerd op veel vereisten die zijn
vastgesteld door juridische, zakelijke nalevings- en
marketingafdelingen.

u

Deze hoogfrequente aanvragen resulteren vaak
in een zeer tijdrovend aanvraagproces, waardoor
documenten die met de klant te maken hebben snel
achterhaald kunnen zijn.

u

De algemene oplossing voor dergelijke frequente
wijzigingen is dat IT het aantal updates beperkt
tot één of twee per jaar, wat de mogelijkheid
voor zakelijke gebruikers om snel te reageren op
veranderende situaties beperkt.

u

Zodra een nieuwe template is goedgekeurd, wordt
de implementatie voor zakelijke gebruikers vaak
geïmplementeerd met behulp van gedeelde schijven.
Zonder enige controle die voorkomt dat lokale
kopieën worden opgeslagen en gebruikt, kunnen
verouderde versies echter in gebruik blijven (lang
nadat nieuwe updates zijn goedgekeurd).
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Een paar voorbeelden van uitdagingen:
Risico van correspondentie die niet voldoet aan
de wettelijke vereisten inzake tijdigheid, inhoud
en controleerbaarheid
Vertragingen als gevolg van beperkte IT-middelen
of afhankelijkheid van externe leveranciers om
documentwijzigingen aan te brengen.
Beperkte mogelijkheden voor het genereren
van correspondentie van legacy en moderne
line-of-business systemen
Tekstverwerkingssystemen bieden zeer beperkte
nalevingscontrole, fulfillment-automatisering of
integratie met uitvoersystemen.
De tijdrovende en foutgevoelige aard van het
beheer van grote hoeveelheden
Word-gebaseerde templates.

Beoogde kopers en wat ze willen:
1.

De operations manager: moet handmatige processen
en fouten minimaliseren om de klantervaring te
verbeteren.

2.

De business manager: wil templates op aanvraag wijzigen.

3.

De content-eigenaar: wil ervoor zorgen dat alleen
goedgekeurde inhoud wordt gebruikt in alle uitgaande
correspondentie.

4.

De IT-manager: wil een oplossing die zich eenvoudig
aanpast aan de bedrijfssystemen en processen.

5.

De CFO: wil overheadkosten verlagen.

Waarom kiezen voor OL Connect?
Een flexibele technologie die met
bestaande systemen werkt om:
√

Centraal documentmodellen, inhoudsblokken en
tijdelijke aanduidingen voor klantgegevens te creëren
en beheren.

Hoge kosten van niet-standaard tools en
gedecentraliseerde processen.

√

Correspondentie met een gecontroleerde
bewerkingservaring te creëren, bewerken en
personaliseren.

Inconsistente toepassing van branding en
berichtgeving in zakelijke correspondentie.

√

Correspondentie via e-mail te verzenden ofte printen.

Lagere productiviteit van de klantenservice en
langere reactietijden voor vragen van klanten.

Door hun rigide systemen zijn bedrijven
vaak niet in staat hun template tijdig te
wijzigen.
Dergelijke wijzigingen omvatten:
Ontwerpwijzigingen voor bedrijfsbranding,
adreswijziging of voor updates van wettelijke en
regelgevende vereisten.

Hoe werkt OL Connect?
1.

OL Connect creëert en beheert een portaal voor
correspondentiebeheer, dat webtoegang tot
gebruikersspecifieke gebieden met de juiste controle
mogelijk maakt. Het bevat een database voor het
centraal beheren van verschillende inhoud.

2.

Content-eigenaren creëren en plannen hun content op
elk moment zonder tussenkomst van IT.

3.

Zakelijke gebruikers creëren documenten vanuit hun
bestaande systemen, waardoor OL Connect naleving
van goedgekeurde inhoud kan afdwingen. Gebruikers
kunnen vervolgens zelf inloggen en de documenten
na de compositie bekijken, bewerken en personaliseren
voordat zij deze e-mailen of naar een printwachtrij sturen.

4.

De printoperator kan inloggen in zijn gebied om de
opdrachten te bekijken, eenmalige documenten te
selecteren en te printen, of meerdere documenten te
kiezen voor batchprinting.

5.

Klanten ontvangen hun correspondentie tijdig met
nauwkeurige en gepersonaliseerde inhoud.

Personalisatie inclusief klantnaam, gerichte promoties
en inhoud.
Wijzigingen in bezorgvoorkeuren, zoals het verzenden
van documenten per post ofdigitaal.
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Belangrijkste voordelen van de oplossing voor
correspondentiebeheer van Objectif Lune
Consistente en conforme communicatie vanaf
één systeem naar meerdere kanalen sturen.
Zakelijke gebruikers controle geven over wat
ze het beste weten.
Stel medewerkers die zich op de klant richten in
staat om gepersonaliseerde correspondentie af te
leveren.
Belangrijke correspondentieprocessen
automatiseren en de tijd verkorten.

Wat te vragen?
1.

Kunt u correspondentie verzenden volgens de
communicatievoorkeuren van uw klanten?

2.

Hoeveel tijd kost het om templates te wijzigen?

3.

Kunt u uw documenten zo snel personaliseren als u
wilt?

4.

Hoe vaak kunt u wijzigingen aanbrengen in
bestaandedocumenttemplates?

5.

Kunt u klantgegevens eenvoudig ophalen uit uw
systemen en opnemen in uw correspondentie?

6.

Hoe zorgt u voor naleving van uw zakelijke
correspondentie?

7.

Is uw correspondentie qua branding en berichtgeving
consistent in het hele bedrijf?

8.

Wat is uw klanttevredenheidspercentage?
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