
KPI #1: Winstgevendheid
U moet precies weten waar u geld verdient er waar u het verliest. 
Begin voor een juist begrip in winstgevendheid door vast te stellen 
wat uw huidige inkomstenstroom en eventuele verliezen zijn. 
Hierdoor krijgt u een inzicht in hoe bepaalde items van invloed zijn 
op uw maandelijks terugkerende inkomsten (MRR). De dashboards 
en widgets in Autotask PSA maken een eenvoudig begrip van de 
winstgevendheid van uw accounts mogelijk.

KPI #2: Klanttevredenheidsscore
De klanttevredenheidsscores kunnen uw grootste bron zijn om 
inzicht te krijgen wat goed werkt en wat er verbeterd moet worden.

KPI #3: First Call Resolution (FCR)
FCR is het percentage tickets waarbij het probleem in het eerste 
gesprek werd verholpen. Dit meet de snelheid waarmee dingen voor 
uw klanten worden opgelost. FCR kan daarnaast een uitstekende 
indicatie zijn van klanttevredenheid, omdat hoe meer gesprekken of 
contactmomenten er nodig zijn om een probleem op te lossen, des 
te meer frustratie er heerst onder de klanten.

KPI #4: Geëscaleerde tickets
Als u het percentage tickets kent dat wordt geëscaleerd voordat het 
wordt opgelost, dan kunt u de efficiëntie van de Helpdesk bijhouden. 
De verbetering van de Helpdesk betekent minder contactmomenten 
door verschillende hulpbronnen voordat een probleem wordt 
opgelost. Dat betekent dat bij elk incident zowel tijd als geld wordt 
bespaard.

KPI #5: Benutting van hulpmiddelen
Er zijn drie hoofdaspecten waarnaar u moet kijken als u de 
benutting van hulpmiddelen meet: Prestaties t.o.v. verwachtingen, 
resourceplanning en zicht op de onderliggende kosten. Met deze 
parameters kunt u het rendement van uw opdrachten en projecten 
volgen en beoordelen.

KPI #6: Nieuw ontdekte apparaten

KPI #6: Nieuw ontdekte apparaten
Of er nu per apparaat of per gebruiker wordt gefactureerd, MSP's 
kunnen de parameters voor nieuw ontdekte apparaten gebruiken 
om de huidige IT-toestand van de klant beter te begrijpen en om te 
zien welke apparaten er in het kader van de overeenkomst gedekt 
moeten zijn. Met een nauwkeurig overzicht van het hele netwerk 
garandeert de MSP dat de omgeving veilig is.

KPI #7: Contractverlenging
Om verloop te helpen voorkomen, waarschuwt Autotask PSA een 
MSP wanneer klanten moeten verlengen. Widgets bieden inzicht 
in overeenkomsten die in 30, 60 en 90 dagen verlopen. Zo blijven 
MSP's voor op documentatie die voor verlengingen moet worden 
uitgewerkt en blijft er tijd over voor eventuele onderhandelingen.

KPI #8: Projectstatus
Houd projecten bij om te bepalen welke op het schema achter- of 
voorlopen. Geef prioriteit aan opdrachten die deze week af moeten 
en leg projecten bloot die gevaar lopen, zodat u proactief problemen 
kunt aanpakken en zaken weer snel op de rails kunt krijgen.

KPI #9: Verkoop pijplijn
Veel MSP's beschikken niet over een speciaal verkoopteam. 
Autotask PSA kan deze rol vereenvoudigen via de CRM-component 
voor verkoopprognoses en -pijplijn. Een prognose biedt een 
kortetermijnweergave zoals welke deals er waarschijnlijk in de 
komende maanden zullen worden gesloten, terwijl de pijplijn 
een algehele weergave biedt van alle mogelijkheden die er in de 
verschillende fases van de koopcyclus zijn.

KPI #10: Verkoop conversie
Elke al dan niet verwezenlijkte mogelijkheid biedt waardevolle 
inzichten in uw verkoopproces. Als u de belangrijkste redenen 
vergelijkt waarom u in een bepaalde periode een mogelijkheid wel 
of niet hebt verwezenlijkt, kunt u aan de hand daarvan de sterke en 
zwakke punten van uw verkoopinspanningen vaststellen. Autotask 
PSA registreert de redenen waarom mogelijkheden al dan niet 
worden verwezenlijkt en toont dit via widgets en rapporten op het 
dashboard.
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10 KPI's die MSP's moeten volgen 
in een PSA-oplossing
Systemen voor Professional services automation  (PSA) zijn bedrijfskritische tools 
die de gegevens van alle verschillende aspecten en functies van het runnen van 
een bedrijf combineren (van verkoop- en projectmanagement tot tijdregistratie, 
facturering en servicedesk) in één enkel deelvenster zodat MSP's de efficiëntie, 
verantwoording en winstgevendheid kunnen verbeteren.

Tegelijkertijd kan de hoeveelheid gegevens in een PSA-systeem overweldigend zijn. 
Wat moet u meten en hoe doorzoekt u al die gegevens op bruikbare informatie op 
basis waarvan intelligente beslissingen voor uw bedrijf kunnen worden genomen?

Wij hebben dit opgesplitst in 10 key performance indicators (KPI's) die MSP's moeten 
volgen. 

Wilt u meer weten over de 
10 KPI's voor PSA die MSP's moeten bijhouden?

DOWNLOAD HET E-BOOK →→

https://www.datto.com/
https://www.datto.com/resources/ebook-10-psa-kpis-all-msps-should-be-tracking?utm_campaign=one-pager-10-kpis-msps-should-track-in-a-psa-solution&utm_medium=Content&utm_source=196

