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Use case I Oplossing voor correspondentiebeheer      

Bedrijfsprofiel
OLnSure is al meer dan 15 jaar actief in de 
verzekeringsbranche.

Naar aanleiding van een evaluatie en een 
verhelderende klantenenquête is het bedrijf 
op zoek gegaan naar manieren om haar 
bedrijfsprocessen te verbeteren.

Voorheen
De uitdagingen 

 

Uit een interne audit bleek dat de systemen en 
communicatieprocessen erg omslachtig zijn, en 
dat dit veel tijd en geld kost.  

  Verzekeringsbranche

		Talloze templates die worden gebruikt op 
verschillende afdelingen, met vrijwel geen 
controle op de naleving van de huisstijl. 
Medewerkers zochten in verschillende systemen 
naar templates en maakten vaak weer hun eigen 
communicatiematerialen.

		Uiterst handmatige en foutgevoelige, op papier 
gebaseerde processen. Daling van de productiviteit 
van de klantenservice en langere reactietijden op 
vragen van klanten.

		De bestaande systemen waren niet geschikt 
voor het opstellen of personaliseren van 
geavanceerde documenten.  
Kon niet omgaan met multi-channel levering.

		Inconsistente toepassing van de huisstijl, in 
zakelijke correspondentie. 

		Het aanbrengen van wijzigingen in een 
template duurde tot één maand, waardoor 
OLnSure het risico liep niet tijdig aan de nieuwe 
regelgeving te voldoen.
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Nu
 

OLnSure kan nu correspondentie maken, wijzigen 
en volledig personaliseren met behulp van een 
gecontroleerde bewerkingservaring.

Hoe het werkt

De oplossing
OL® Connect

Na verschillende opties te hebben overwogen, besloot 
OLnSure de OL® Connect-technologie in hun bestaande 
systemen te integreren en waren zij in staat om:
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Klik hier voor meer informatie over hoe OL 
Connect de communicatieprocessen met 
klanten kan verbeteren 
connect.objectiflune.com/correspondence-management-solution

√	Centraliseren en 
controleren van 
documenttemplates en 
dit volgens de huisstijl.  
Content en templates van 
verschillende afdelingen 
worden nu centraal 
gecreëerd, bijgewerkt 
en beheerd in één enkel 
platform.

√	Bestaande systemen 
uitrusten met multi-channel 
output.  Dit maakt het 
mogelijk om correspondentie 
in zowel print- , mobiel-, of  
webformaat op te stellen en  
af te leveren.

√	Stel uw medewerkers in 
staat om telkens met de 
juiste merknaam, taal en 
opmaak te communiceren 
met de klant.

√	Zorg voor een betere 
klantervaring dankzij 
nauwkeurige, tijdige 
en gepersonaliseerde 
communicatie, geleverd via 
meerdere kanalen.

√	Verminder hun 
afhankelijkheid van de IT-
afdeling voor wijzigingen 
in documenten en 
templates. Er kan beter 
worden ingespeeld 
op veranderingen in 
de regelgeving en op 
markteisen.

√	Ontdek nieuwe gebieden 
waar de OL Connect 
technologie ten goede zou 
kunnen komen.

Gecentraliseerde aanmaak 
en beheer van inhoud

Levering aan klanten 
via meerdere kanalen

Creëer, bewerk 
en personaliseer 
correspondentie 
met klanten
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