
Een veerkrachtig callcenter: 
Citrix casestudie
Hoe de eigen bedrijfscontinuïteitsstrategie  
van Citrix Tech Support eruitziet
Citrix Technical Support gebruikt Citrix Workspace om honderden 
medewerkers in China en Japan op afstand te laten werken tijdens 
de coronacrisis.  In deze paper laten we zien hoe wij invulling geven 
aan ons business continuity plan met minimale impact op onze 
bedrijfsvoering of onze klanten. Onze medewerkers kunnen veilig 
werken en onze KPI’s komen niet in gevaar.

Continue verbinding met klanten is cruciaal voor het digitale bedrijfsleven
In de huidige digitale tijden is het van cruciaal belang dat u de klok rond in contact blijft met 
uw klanten. Hoewel deze eis meestal wordt geassocieerd met de retail, waar downtime 
meteen leidt tot grote omzetverliezen, komt de uitdaging altijd op hetzelfde neer, voor elke 
sector.  Naast gemiste omzet gaat het dan vooral om imagoschade, financiële schade en 
schade als gevolg van gemiste kansen.  

Continuïteit is vaak bijzaak, tot het te laat is 
Onderbrekingen zijn er in vele soorten en maten, van natuurrampen tot pandemieën en 
van cyberaanvallen tot apparatuur die uitvalt. Forrester Research heeft vastgesteld dat 
75% van de organisaties de afgelopen vijf jaar beroep heeft moeten doen op een business 
continuity plan. De meest voorkomende oorzaken waren noodweer of uitval van IT.1  

Voorzorgsmaatregelen treffen voor een onderbreking is niet eenvoudig, om diverse redenen:

• U moet de waarde en effectiviteit van uw continuïteitsstrategie goed kunnen 
evalueren en meten.  In sommige gevallen kunnen de kosten van investeren in 
continuïteit fors oplopen, maar de kosten van downtime zijn vaak nog hoger. Zorg dat u 
goed weet welke impact downtime kan hebben op uw organisatie, zodat u de precieze 
investering goed kunt afstemmen op de waarde die u daarmee creëert. En wanneer 
die onderbreking er dan is, moet u goed nagaan of uw continuïteitsplan werkt en uw 
strategie op basis daarvan verder verfijnen. 

• U moet zowel disaster recovery als business continuity inbouwen. Een business 
continuity plan (BCP) zorgt ervoor dat uw organisatie operationeel blijft tijdens een 
ingrijpende onderbreking. Een BCP is breed van opzet en specifiek in de details, en 
beschrijft hoe en waar mensen zullen werken als de primaire locatie niet meer beschikbaar 
is, hoe de communicatie met klanten/leveranciers eruitziet, personeelsroosters, 
technologie enzovoort. Een specifiek aspect van het BCP is het disaster recovery (DR) 
plan, dat er in hoofdzaak op is gericht het incident te boven te komen en zo snel mogelijk 
terug te keren naar de normale situatie. Een DR-plan focust op het definiëren van 
bedrijfskritische applicaties, data en gerelateerde systemen, maar ook op de processen en 
procedures die nodig zijn om dit alles na een noodsituatie te herstellen.

Klant in de spotlights: Bedrijfscontinuïteit
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Volgens een recent rapport 
van Forrester Research 
maakt bij 88% van de 
organisaties met een 
duidelijk gedocumenteerd 
continuïteitsplan 
technologie voor toegang 
op afstand (remote access) 
deel uit van hun strategie.1



Casestudie: hoe de technische ondersteuning 
van Citrix in Azië/Pacific kan doorwerken 
dankzij een doordacht continuïteitsplan
Citrix heeft een aparte ondersteuningsafdeling in de regio Azië/Pacific/Japan (APJ), 
bestaande uit escalation engineers, front line engineers en andere belangrijke 
medewerkers die klanten in die regio helpen. Speciaal voor Azië/Pacific ondersteunen 
we de talen Mandarijn, Kantonees, Japans en Koreaans. Het team opent en behandelt 
supporttickets voor klanten, escaleert cases zo nodig naar een hoger niveau en werkt met 
het productmanagement samen om ervoor te zorgen dat klanten op de hoogte blijven, dat 
problemen snel worden opgelost en dat elke ticket snel kan worden afgesloten. 

Citrix Workspace voor de hele ondersteuningsomgeving 
De ondersteuningsmedewerkers van Citrix gebruiken diverse devices en Citrix Workspace 
zorgt ervoor dat ze veilig bij de applicaties en data kunnen die ze voor hun werk nodig hebben. 
In Citrix Workspace heeft iedereen uit het APJ Support Team toegang tot hun labomgeving 
en het CRM-systeem. Het lab, dat wordt aangeboden en samengesteld met Citrix Virtual 
Apps and Desktops, wordt gebruikt om scenario’s van klanten te simuleren en het probleem 
te reproduceren. Citrix Workspace beveiligt ook het CRM-systeem met vertrouwelijke 
klantgegevens, zodat hier geen informatie uit kan worden gestolen. Om te bellen maakt het 
team gebruik van softphones. Citrix Workspace verzorgt de routering van alle gesprekken.

Het continuïteitsplan van Citrix tijdens de coronacrisis
COVID-19 heeft grote gevolgen voor organisaties over de hele wereld, ook voor Citrix. In 
het kader van ons business continuity plan in APJ hebben we onze escalation engineering 
en support in China en Japan gevraagd om thuis te werken. Omdat deze medewerkers toch 
al Citrix Workspace gebruikten als voornaamste tool, hoefde er niets te veranderen aan 
hun toegang tot kritische applicaties zoals het CRM-systeem of hun labomgeving. Ook alle 
telefoongesprekken worden op de normale manier doorgegeven, dankzij de softphones die 
binnen Citrix Workspace worden gebruikt.

In cijfers: de waarde van Citrix technologie en continuïteit

20% van de organisaties krijgt in een  
bepaald jaar te maken met uitval (brand, 
overstroming, stroomuitval, natuurramp etc.)

80% van die organisaties gaat nauwelijks  
een jaar later over de kop, volgens cijfers  
van het U.S. Bureau of Labor Statistics.

Het gemiddelde IT-callcenter in de VS 
heeft 92 medewerkers, die 21 tickets 
per dag behandelen.  

75% van de tickets wordt geopend na 
telefonisch contact, 25% komt binnen 
via fax, chat, website of social media.

Kritische applicaties waaronder: 
contactsysteem, ticketingsysteem en 
testomgeving. 

De aanname is dat het gemiddelde 
callcenter tijdens een noodsituatie 
dagelijks 50% aan capaciteit verliest als 
er geen business continuity plan (BCP) is. 
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Citrix Support KPI’s
• Hoe snel worden cases opgepakt 

door het team

• Inkomende vs. afgesloten cases

• Aantal cases dat langere tijd in een 
engineering queue staat

• Net Promoter Score (NPS), maat 
voor klanttevredenheid

• Tevredenheid van medewerkers



Resultaten callcenter Citrix APJ met Citrix BCP Gemiddelde impact callcenter VS zonder BCP

Tijd tot inkomende cases worden opgepakt

Gesprekken worden vrijwel even snel behandeld en afgesloten. De kosten van het wegvallen van kritische applicaties worden 
geraamd op meer dan 5000 dollar per minuut

Verhouding inkomende cases/afgesloten cases

Aantal gesprekken blijft gelijk. Wanneer het halve callcenter uitvalt, verliest de gemiddelde 
organisatie  3,6 miljoen dollar per dag als gevolg van downtime.

Backlog aan wachtende cases

Productiviteit van medewerkers blijft even hoog als daarvoor.  
Teamleden kunnen samen aan hetzelfde probleem werken.

Downtime van netwerk kost de meeste bedrijven in het mkb 
minstens 20.000 dollar per uur. 

Met een gemiddelde hersteltijd van 18,5 uur komt dat neer op 
185.000 dollar per dag productiviteitsverlies.

Klanttevredenheid

NPS-score verandert niet, minimale impact op belangrijkste 
meetpunten.

Kosten van inbreuk op SLA bedragen 75.000 dollar per incident. 
Bij 200 onbeantwoorde telefoontjes per dag (gedekt door SLA) 
komt dat neer op circa 15 miljoen dollar verlies per dag.

Tevredenheid van medewerkers

Medewerkers zijn bij hun gezin en werken thuis, wat voor minder 
lichamelijke en geestelijke stress zorgt tijdens de coronacrisis.

Kenniswerkers die ongestoord kunnen doorwerken zijn 40x 
productiever dan mensen die dat niet kunnen.

Wanneer 30% van de medewerkers echt betrokken is bij het werk, 
betekent dat een productiviteitsimpact van 151.000 dollar per dag.

Aanvullende infrastructuurkosten voor implementatie van een BCP

Geen extra achterliggende infrastructuur nodig.  
Normale bedrijfsvoering gaat door.

Aandachtspunten bij gemiddelde implementatiekosten van 
een BCP:

• Extra hardware/cloudcapaciteit ter ondersteuning van 
telewerkers

• Extra capaciteit van remote access-oplossingen zoals VPN’s
• Extra bandbreedte

Citrix technologie en continuïteitsstrategie houdt impact COVID-19 op callcenter beperkt
De Citrix ondersteuningsmedewerkers in APJ werken al bijna acht weken thuis, zoals het business continuity plan voorschrijft. Tot dusver is de 
onderbreking minimaal en zijn de kosten voor het bedrijf verwaarloosbaar. Voor onze klanten is de transitie naar het BCP volledig transparant 
verlopen. Op het moment van schrijven wordt COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot pandemie en wordt deze 
strategie uitgebreid naar de rest van de wereld. Dankzij het succes in APJ wordt hetzelfde business continuity plan nu uitgerold naar andere 
locaties in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en APJ, met minimale gevolgen voor de productiviteit van onze medewerkers en onze klanten. En dit 
alles dankzij Citrix Workspace oplossingen.
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