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“Ons hele call proces is
gemakkelijker geworden”

Dat een goede telefonie oplossing veel voordelen oplevert, merkte Tricorp Workwear onlangs.
Zij wilden meer statistieken kunnen uitlezen uit hun callcenter. En bovendien op een moderne
manier gebruiksvriendelijk werken. De nieuwe telefonie omgeving die Tricorp sinds het voorjaar van 2019 heeft, overtreft de verwachtingen.
Tricorp Workwear levert werkkleding aan dealers in de
Benelux en Duitsland. Vanuit het kantoor in Rijen, waar
72 mensen werken, wordt geëxporteerd naar steeds meer
andere landen in Europa en bijvoorbeeld de Caribische
eilanden. Noëlle van Bijlevelt is Hoofd Verkoop Binnendienst
en verantwoordelijk voor het callcenter. Ze is erg te spreken
over de nieuwe telefooncentrale: “Het is voor mijn team
fijner in het gebruik en zelf heb ik veel uitgebreider inzicht
in de statistieken.”

Telefoniekosten verlagen
“Wij werkten voorheen met een telefooncentrale van KPN.
We wilden stoppen met ISDN en waren van plan over te
stappen naar Vodafone met een cloud-oplossing. Totdat
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Féju ons erop wees dat die cloudoplossing nu weliswaar
een kleine investering zou zijn, maar vervolgens zou gaan
zorgen voor hogere maandlasten voor telefonie. En voor
minder statistieken. Dat was niet wat we wilden.”
Henri Biemans, technisch consultant telecom bij Féju: “Ik
heb eerst gevraagd naar de wensen van Tricorp. Vervolgens
heb ik hen verteld over de best passende mogelijkheden en
wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Ik werk dagelijks met
verschillende telefonie oplossingen en kan precies vertellen
wat fijn werkt in het dagelijks gebruik. Uiteindelijk hebben
we gezamenlijk gekozen voor een on-premise installatie
met callcenter van Unify, met als verbinding TeleVoIP Totaal
powered by Féju.” 

Telefooncentrale beheren
Henri implementeerde de installatie in nauwe samenwerking met de ICT-afdeling van Tricorp. Vervolgens gaf Henri
hen een on-site training, zodat ze de telefooncentrale
voortaan zelf kunnen beheren. Ook eerstelijnsstoringen kan
Tricorp nu zelf oplossen. Bij een tweedelijnsstoring staat
de telecom helpdesk van Féju 24/7 paraat. ”Dat bevalt heel
goed. En ook de samenwerking verloopt erg goed,” vertelt Noëlle. “Henri heeft alles uitvoerig uitgelegd. Wanneer
onze ICT-afdeling iets niet zelf kan oplossen, krijgen ze nog
dezelfde dag een oplossing van Féju. Soms rijdt Henri even
hierheen en vertelt hij hoe ze het voortaan zelf kunnen doen. De lijnen zijn kort
en we krijgen altijd heel snel reactie.”

Gebruiksvriendelijk werken

of in de wacht te zetten. We zijn onze klanten dus sneller
van dienst. En de verdeling van de telefoontjes is nu eerlijker. Het hele call proces is gemakkelijker geworden,” aldus
een enthousiaste Noëlle.

Inzicht in de cijfers
De uitgebreide statistieken die Noëlle als Hoofd Verkoop
Binnendienst wenste, kan ze nu heel eenvoudig uitlezen. “Ik
kan zien hoeveel telefoontjes zijn binnengekomen, wie die
heeft behandeld en hoe lang dit duurde. En ook cijfers als
de gemiddelde gesprekstijd per persoon en het aantal gesprekken per persoon,
geven me snel inzicht.
Wanneer ik bijvoorbeeld zie dat mensen
te veel telefoontjes afhandelen die eigenlijk
niet voor hen bedoeld
zijn, kan ik daar actie
op ondernemen.”

“Standaard nog

dezelfde dag een goede

Het callcenter van Tricorp beantwoordt de
telefoongesprekken die gerelateerd zijn
aan verkoop, zoals offerteaanvragen en
vragen over voorraad en prijzen. Ook aftersales, klachten, retouren en leveringsproblemen worden hier behandeld. “Een
telefoontje aannemen is nu heel gemakkelijk, je hoeft alleen op een knopje op de nieuwe headset
te drukken. Ook de telefonistepost bevalt goed: op een
scherm kun je direct zien wie beschikbaar is en wie bezet
is of met lunchpauze. Ook van de medewerkers op de weg
kunnen we zien of ze beschikbaar zijn. Daar hebben we de
Unify Circuit app voor.”

oplossing van Féju”

De centrale is zo ingesteld, dat vrijwel alle telefoontjes
automatisch worden toegewezen aan de juiste persoon.
“Daardoor hoeven we niet vaak iemand door te verbinden

Noëlle wil niet enkel
sturen op resultaten,
maar een duidelijk inzicht helpt haar wel met het nemen
van beslissingen. “De vakantieplanning is een goed voorbeeld. Voorheen bepaalden we de bezetting van de afdeling
tijdens de bouwvak aan de hand van het aantal orders. Maar
dat geeft niet altijd een goed beeld van de drukte aan de
telefoon. Deze telefoonstatistieken geven dat wel. Hiermee
kan ik de bezetting per periode heel goed afstemmen op de
behoefte van onze klanten. Ik denk dat we er nog veel meer
uit kunnen halen!” 

Bellen naar vast hoeft niet meer te
kosten dan 1,9 cent per minuut
“Veel bedrijven weten niet wat ze betalen voor telefonie.
Bijvoorbeeld het bedrijf waar ik vorige week was, daar hadden ze het overzicht niet meer” zo vertelt telecom accountmanager Stef Brooimans. “Ze pakten terplekke een factuur
erbij en bleken 170 euro per maand te betalen. Wij gaan het
nu leveren voor 42,50 euro. We heffen alle contracten van
losse partijen op, zodat er geen dubbele kosten meer zijn.”

Televoip Totaal
Dit is één van de vele voorbeelden. Met Televoip Totaal
powered by Féju, ons eigen provider platform, zijn we
scherper geprijsd dan grote spelers als Vodafone, KPN en
Tele2. En veel scherper dan het oude ISDN. In de meeste
gevallen betaal je voor Ziggo 14 cent en voor KPN 13 cent
per minuut. Dat is ook hun starttarief. Bij ons is dat maar
5 cent. En natuurlijk is onze kwaliteit niet minder dan die
van andere partijen.
“Een bijkomend voordeel is dat je alles onder één dak hebt.
Veel bedrijven halen hun telefonie apparatuur bij bedrijf X,
hebben hun beltikken bij provider Y en een internetverbinding bij partij Z. Bij een storing wijzen die drie leveranciers
naar elkaar en mag je zelf uitzoeken waar het probleem ligt”
aldus Stef. “Bij Féju heb je maar één aanspreekpunt. Féju
levert de apparatuur, beheert de apparatuur en levert ook
de telefoniedienst. We kunnen dan ook nog een separate
internetverbinding leveren, zodat telefonie en dataverkeer
gescheiden blijven. Mocht er een storing zijn, dan bel je gewoon naar Féju. Wij lossen het snel en in eigen beheer op.”

Féju Kennisevents
Op donderdag 13 februari lieten ruim 30 geïnteresseerden
zich bijpraten over ‘Big data voor het MKB’. Harald van Engelen (RedviewBI) liet met voorbeelden zien dat het inzetten
van big data voor elke mkb’er mogelijk is én interessant kan
zijn. Pieter de Bruijn sloot aan met een mooi voorbeeld uit
de praktijk, waarbij Féju dagelijks met big data bezig is.
Voor bedrijven die zelf hiermee aan de slag willen, is het
belangrijk dat hun IT-infrastructuur in orde is. Met Power Bi
van Microsoft kunt u big data in kaart brengen. Het event

werd afgesloten met een gezellige borrel, waarna we veel
enthousiaste reacties ontvingen.

Ethical hacker
Op 19 maart hoorden we alle ins en outs over hacken:
bijvoorbeeld hoe hackers werken en wat u kunt doen om
uw data te beschermen. Het verslag van dit event is te
vinden op onze website. Binnenkort zal het volgende Féju
kennisevent aangekondigd worden op onze website en
social media kanalen. 
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Transparant
Met ons platform hebt u bovendien altijd inzichtelijk wat
u doet aan telefonie. U krijgt een eigen inlog voor het
klantportaal, zodat u inzicht hebt in uw gebruik. Bij grote
providers is dit veel minder transparant.

Altijd bereikbaar
Uw vaste nummer doorschakelen naar mobiel is heel eenvoudig. In de portal zet u uw mobiele nummer: als u niet
opneemt op de vaste lijn, wordt deze doorgeschakeld naar
uw mobiel. Zo mist u nooit meer een gesprek.

Féju telecom helpdesk 24/7
Als één van uw collega’s er even niet uitkomt: bel de
helpdesk van Féju. Wij kunnen zaken op afstand beheren. Of
we komen langs. Ook ‘s avonds en in het weekend.

Interesse?
Féju ICT Groep levert telefonie voor alle bedrijven; van
zzp tot grote bedrijven met tien vestigingen. Buiten alle
genoemde voordelen, bent u waarschijnlijk ook nog eens
voordeliger uit. Zoek uw factuur maar eens op; de kans is
groot dat wij ‘m halveren.
Stuur een foto van uw factuur naar Féju. Dat kan per mail
naar telecomhelpdesk@feju.nl, of via WhatsApp naar
013- 850 59 78. Wij laten u binnen twee werkdagen weten
hoeveel voordeel u kunt behalen. 

Aanrader:
Remote Monitoring en
Management
Wilt u proactief problemen voorkomen in uw IT-omgeving?
Dan is de RMM tool van Datto een heel geschikte oplossing.
Met deze monitoring tool krijgt u snel inzicht in de status
van uw netwerk. Het overzichtelijke rapport kunt u ook op
afstand inzien. Ook Féju kan namens u meekijken in deze tool,
zodat we mogelijke ‘problemen’ direct kunnen voorkomen.

Alles onder controle
In de tool is bijvoorbeeld te zien welke apparatuur actief is
in uw netwerk. Zo kunnen we uw servers en werkplekken
(notebooks en pc’s), maar ook switches en firewalls in de gaten houden. We checken bijvoorbeeld of overal alle patches
tijdig geïnstalleerd zijn en of de virusscanners up to date
zijn. En ook het ‘vollopen’ van opslagcapaciteit wordt tijdig
opgemerkt. Féju support houdt dit continu in de gaten en
volgt alle uitzonderingen dagelijks op. Natuurlijk adviseren
we ook over het vervangen van IT-apparatuur, wanneer dat
nodig is. Op die manier bent u mogelijke problemen net een
stapje voor!

Welkom
Juliette
Onze nieuwste collega, Juliette
Jakobsen, is begonnen op
1 februari. Ze gaat commerciële
ondersteuning bieden als onderdeel van het salesteam. In haar
vrije tijd hockeyt Juliette, drinkt
ze een wijntje met vriendinnen
en gaat ze leuke dingen doen
met haar vriend. 

Trots op Joris van Gool
Joris van Gool heeft het Nederlandse record op de 60 meter
verbeterd. Dit was al negen jaar lang niemand gelukt. De
sprinter die Féju als hoofdsponsor heeft, won ook nog eens
goud op het NK Indoor. Dat belooft wat, in aanloop naar de
Olympische Spelen in Tokyo! 

Meer informatie over deze tool kunt u krijgen via uw Féju
contactpersoon via 013- 511 5088. 

Bouwnieuws
De uitbreiding is bijna klaar! 130 m2 extra magazijn, dat
nog beter beveiligd is, is gebouwd aan de achterzijde van
ons pand. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn. 
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