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CALLS MET
IDENTITEIT
Bereik vergroten.
Irritatie wegnemen.
Reputatie verbeteren.



Een oproep van een nummer dat je nog niet kent? 
Gemiste oproep, maar geen voicemail? 

Onbekend maakt onbemind. Al jaren zien wij een trend dat anonieme en nog
onbekende nummers steeds minder worden opgenomen. Omdat men bij voorbaat al
inschat dat de boodschap wel niet interessant zal zijn. Of doordat scammers of
fraudeurs in toenemende mate actief de telefoon pakken en onbekend uitbellen. 

Daarbij komt dat alle overige communicatiemiddelen (Post, E-mail, Door 2 Door)
direct duidelijk maken wie de zender van de boodschap is. Er is direct sprake van
identiteit. Bij outbound calls verschijnt er een random onbekend nummer in beeld. 

Met dit onbekende nummer, moet een klant via Google achterhalen wie hem heeft
gebeld.

Dat kan anders. Beter.

Bereik vergroten
Irritatie wegnemen
Reputatie verbeteren
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Certin maakt het, in combinatie met HIYA, mogelijk om met een geauthenticeerde
identiteit uit te bellen. HIYA software is compatible met alle nieuwe samsung
toestellen en de app is gratis verkrijgbaar in de playstore en appstore. 

Hoe dat werkt.

Bellen met naam, logo & doel
Uit A/B tests blijkt dat wanneer klanten de naam en het logo van een
organisatie in beeld zien, ze siginificant vaker opnemen. Dit vergroot
direct je bereik en vermindert klantirritatie. HIYA maakt het mogelijk
om te bellen met bedrijfsnaam en logo of met het doel. Bijvoorbeeld
met 'verhuisservice' of 'monteurplanner'.

Geverifieerd uitbellen
We zetten scammers en fraudeurs buiten spel doordat gespoofte calls
er niet meer doorheen komen. Alleen jij kunt nog met bepaalde
nummers uitbellen, andere calls met hetzelfde nummer worden door
het platform geweigerd.

Reputatie management
Alle calls die door HIYA software op een smartphone lopen worden
gemonitord. Hierdoor krijgen we inzicht in het klantsentiment. Bellen
we te vaak in een te korte periode? Bellen we teveel? Hoe vaak
worden we teruggebeld? Met deze inzichten passen we de
contactstrategie aan. Zo zorgen we ervoor dat we de outbound calls
inzetten met minimale klantirritatie en maximaal resultaat tot gevolg.

Met het toevoegen van een identiteit aan je uitgaande call, bereik je het volgende: 
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Wat dat oplevert.

Hiya biedt gebruikers een platform om fraudeurs of scammers aan te melden. Zodra
iemand een nummer misbruikt of ermee probeert op te lichten, komen calls ook als
zodanig binnen. Door als bedrijf gebruik te maken van Hiya kun je deze (onterechte)
spam melding verwijderen, onderzoeken waarom klanten dit zo aanmerken, actie
uitzetten en dit in de toekomst voorkomen. Het zorgt ervoor dat we outbound calls
op duurzame wijze kunnen blijven inzetten.
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Een inkomend telefoongesprek van
een ongeverifieerd nummer

Een inkomend telefoongesprek van
een geverifieerd nummer
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De consument ervaart het als prettig wanneer calls een identiteit hebben. Dit
verhoogt pick-up rates en bereik. Het is prettig om inzicht en controle te hebben
over de reputatie van je outbound telefoonnummers. Zo scheiden we de bedrijven
met goede bedoelingen van de fraudeurs. 

Voor het klantcontact met jouw klanten betekent dat dus:

Meer bereik.

Betere performance.

Hogere klanttevredenheid.

Lagere CPO.
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