Echt het verschil maken met
klantloyalty
met een flexibel en
beheersbaar platform
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Onze kennis verpakt in een
loyaliteitsplatform
rb2 bouwt al jaren loyalty platformen. Dat doen we in samenwerking met
marketingbureau Doornvogel en voor verschillende klanten zoals RET, T-Mobile,
Nederlandse Loterij en Vattenfall. De platformen die we bouwen zijn geschikt
voor miljoenen gebruikers: loyale klanten van onze klanten dus.
Bij rb2 begrijpen wij dat je jouw klanten op een unieke manier wilt bedienen.
De mogelijkheden grenzeloos. Zo wordt er bij het ene programma gespaard
door middel van gereisde kilometers en bij een ander programma met je
maandelijkse factuurbedrag. We hebben de afgelopen jaren veel kennis
en expertise opgebouwd rondom verschillende spaarvormen; met naast
transactionele beloningen ook mogelijkheden voor social rewards. En zo kunnen
we ook jou helpen bij het realiseren van het juiste loyalty programma.
We bouwen alle functies die jij wenst voor een unieke gebruikservaring.
We werken daarbij met de meest vooruitstrevende technologie waarbij ook
aandacht is voor optimale processen
en beveiligingsprotocollen, waaronder AVG. Dit doen we voor veel klanten in
Microsoft Azure, maar we kunnen jouw loyalty programma ook op andere
platformen laten draaien. Dit zorgt voor een optimale ervaring voor jou en jouw
gebruikers.

Loyalty platformen in de praktijk
In deze PDF hebben we vier praktijkvoorbeelden voor je gebundeld. Lees hoe
de loyalty platformen van T-Mobile, Club Staatsloterij, Vattenfall en Freebees
er onder de motorkap uitzien. En kom erachter hoe hun loyalty programma’s
technisch zijn ingericht en deze organisaties met deze programma’s de relaties
met hun klanten verdiepen.
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CASE

Een relatie opbouwen
trouwe leden iets extra geven
Klanten van T-Mobile sparen punten die ze kunnen uitgeven in de T-Mobile Extra
Shop. Deze online shop staat boordevol toffe producten en kortingskaarten.
Daarnaast kan je ook sparen voor beltegoed of korting op je factuur. T-Mobile
vroeg marketingcommunicatiebureau Doornvogel om een loyaliteitsprogramma te
ontwikkelen, rb2 verzorgde de techniek. En met succes: de applicatie verwerkt grote
aantallen bestellingen en kent dagelijks meer dan 70.000 leden punten toe.

Punten sparen voor korting
shoppen in de T-Mobile Extra Shop

Tools & technieken
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Technologie

FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

RESTful web api only (no front-end)
ASP.NET core, Azure SQL Database & Cosmos DB
C#

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

VisualStudio Team services
Microsoft Azure, Azure Fabric Services

Tools & methodiek

QUALITY ASSURANCE
TOOLS
METHODOLOGY

Visual Studio Unit Testing Framework
Atlassian Suite, Microsoft TFS
Scrum (in a SAFe organization)

Onze uitdaging
Onze uitdaging was onder andere om de API’s in de Azure-omgeving te koppelen
aan het zeer goed afgeschermde T-Mobile netwerk. Daarnaast moet het extreem
schaalbaar zijn: van een paar tot grote aantallen actieve leden, die tegelijk
bestellingen plaatsen of bij het openen van de T-Mobile app hun puntensaldo
checken. T-Mobile had 7 jaar aan data en het was onze taak om dit foutloos over
te zetten; het puntensaldo van iedere klant moest bij het migreren immers gelijk
blijven.

Het resultaat
Inmiddels maken ruim 1,2 miljoen leden gebruik van het platform en het aantal
gebruikers zal het komende jaar nog verder toenemen. Door de extreme
schaalbaarheid, beweegt het platform probleemloos mee. T-Mobile Extra
biedt een optimale klantbeleving via zowel de fysieke winkels als de webshop,
klantenservice en de app. Er is een uitgebreide webshop met onder andere een
winkelmandje en bijbetaling, een koppeling met de kassa’s in de winkels en een
uitgebreide omgeving voor T-Mobile klantenservice.

Onze aanpak
T-Mobile Extra was één van de eerste klanten waarvoor rb2 in 2010 een loyalty
webshop heeft mogen realiseren. In 2017 zijn de webshop en de T-Mobile
puntenapplicatie vervangen en sindsdien draait T-Mobile Extra volledig via
Loyalty Tools API’s: één van de drie manieren om het loyaliteitsprogramma te
integreren. Bij het realiseren van T-Mobile Extra heeft ons scrumteam, deels op
locatie, nauw samengewerkt met de scrumteams van T-Mobile.
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CASE

De klantenbinding vergroten
Extra punten voor trouwe klanten
Bij Club Staatsloterij maak je dubbel kans op mooie prijzen. Voor elk lot dat je koopt,
krijg je punten. Deze punten kun je inzetten om extra prijzen te winnen. Elke maand
worden vier nieuwe prijzen gepubliceerd. Doe je staatslot dus niet bij het oud papier,
want misschien bezorgt ‘ie je nog extra plezier!

Haal meer uit je staatslot
Dubbel kans op prijzen

Tools & technieken
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Technologie

FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

jQuery, KnockoutJS
.NET 4.5, Azure SQL, Redis
C#, Javascript

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

Atlassian Bamboo
Microsoft Azure

Tools & methodiek

TOOLS
METHODOLOGY

Atlassian Suite, NewRelic
Kanban

Onze uitdaging
Elke maand worden 4 prijzen gepubliceerd waarbij deelnemers punten kunnen
inzetten en direct zien of zij hebben gewonnen. Er kan daarnaast ook een lot
worden gekocht voor de maandelijkse Superprijs, waarvan de winnaar(s) door
een notaris worden gekozen. De functionaliteiten moeten daarom 100% veilig,
betrouwbaar en controleerbaar zijn om te voorkomen dat er teveel of te weinig
prijzen worden gewonnen. Schaalbaarheid is ook essentieel: een piek tijdens de
puntentoekenning van de Oudejaarstrekking moet worden opgevangen.

Het resultaat
Door gebruik te maken van Microsoft Azure is het platform enorm schaalbaar.
Inmiddels zijn er ruim 400 duizend actieve gebruikers, die samen 8.5 miljoen keer
hebben meegedaan aan een prijsuitreiking. Met name de maandelijkse Superprijs
is enorm populair: klanten hebben zelf namelijk inspraak op welke prijzen in de
toekomst moeten worden weggegeven.

Onze aanpak
rb2 heeft gezorgd voor de technische ontwikkeling van het loyaliteitsprogramma
en marketingcommunicatiebureau Doornvogel heeft het concept bedacht. Het
platform is op maat gemaakt in Loyaltytools met extra e-commerce functies,
een win-mechanisme en een barcode-scanfunctie. In de winkel zijn alle
Staatsloten namelijk voorzien van een barcode. In de ontwikkelde app kan je
het aangeschafte staatslot scannen en wanneer de app-gebruiker ook een Club
Staatsloterij deelnemer is, worden de punten automatisch bijgeschreven.
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CASE

Hoe langer klant,
hoe meer punten je spaart
Vattenfall Exclusief is een succesvol loyaliteitsprogramma dat binnen één jaar
maar liefst 400.000 leden had. Het idee is simpel; hoe langer je klant bent, hoe
meer punten je maandelijks krijgt. Met deze punten krijg je korting op uitjes, kun
je meedoen aan winacties en kun je kiezen uit een berg aan energiebesparende
producten en duurzame cadeaus voor jezelf of een ander.

Punten inwisselen voor korting
bij Vattenfall Exclusief

Tools & technieken
Technologie
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FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

jQuery, knockoutjs
ASP.NET MVC, ASP.NET WEBAPI1, Azure SQL
Database
C#, Javascript

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

Atlassian Bamboo
Microsoft Azure

Tools & methodiek

TOOLS
METHODOLOGY

Atlassian Suite, Azure Application Insights
Kanban

Onze uitdaging
De koppeling van de klantomgeving Mijn Vattenfall naar Vattenfall Exclusief zo
eenvoudig mogelijk maken; daar lag de uitdaging. Om de gegevens van klanten
uit te wisselen is er gebruikgemaakt van een single sign-on vanuit Mijn Vattenfall,
hierdoor hoeft een klant maar één keer in te loggen om toegang te hebben tot
meerdere Vattenfall applicaties. Er is ook een koppeling met het Vattenfall CRM
systeem gemaakt en de klantenservice heeft beschikking over een dashboard
zodat er te allen tijde inzicht is in transacties, gebruikers en bestellingen.

Het resultaat
Het platform bestaat sinds 2014 en is een groot succes: honderdduizenden
klanten nemen deel aan Vattenfall Exclusief en bijna alle deelnemers hebben
een bestelling geplaatst of deelgenomen aan een prijsvraag. Samen hebben
alle deelnemers ruim 322 miljoen punten gespaard en zijn er 22 miljoen
transacties gedaan. De waardering van het platform is hoog en met name het
energiebesparende productaanbod is erg populair.

Onze aanpak
Vattenfall Exclusief is tot stand gekomen in samenwerking met
marketingcommunicatiebureau Doornvogel, waarbij rb2 heeft gezorgd voor de
volledige technische implementatie. Het loyaliteitsprogramma draait via het
Loyalty Tools e-commerceplatform. Punten worden uitgekeerd volgens een vast
proces: klanten melden zich aan, het systeem berekent de klantduur en op basis
hiervan keert het systeem een vast aantal punten per maand uit aan de klant.
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CASE

FreeBees sparen voor korting
op leuke cadeaus
Ben je in het bezit van een FreeBees-kaart? Dan spaar je bij iedere tankbeurt in
een BP tankstation FreeBees: punten die je kunt inwisselen voor leuke cadeaus.
Via FreeBeesShop.nl kun je je punten inwisselen voor een dagje relaxen in een
wellnessresort of voor korting op een weekendje weg. FreeBeesShop vroeg
Digital Content Company om het platform te ontwikkelen, rb2 was daarbinnen
verantwoordelijk voor de techniek.

Online FreeBees inwisselen
Snel en betrouwbaar

Tools & technieken
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Technologie

FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

Vue, Nuxt
.NET core, Virto Commerce, Azure SQL, C#
C#, JavaScript

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

Docker, Azure DevOps
Microsoft Azure

Tools & methodiek

TOOLS
METHODOLOGY

JIRA/ Confluence
Scrum

Onze uitdaging
Het platform van FreeBeesShop.nl bestond al langer en was inmiddels
verouderd. Aan ons de taak om het platform te vernieuwen. Hiervoor hebben wij
niet alleen gezorgd voor de technische realisatie van de backend, maar ook voor
een nieuwe frontend met een UX- en UI-redesign.
Voor ons lag de uitdaging in het koppelen van het FreeBeesShop.nl-platform
met de API’s van FreeBees en Digital Content Company (DCC). DCC is een
universele stekker waarbij het gehele aanbod van tientallen partners met
honderden digitale producten kan worden ontsloten. Daarnaast zijn er meerdere
verzilverpartners bij FreeBees aangesloten, waar klanten hun FreeBees kunnen
inwisselen. De functionaliteiten, zoals het huidig puntensaldo, moeten daarom
volledig betrouwbaar en accuraat zijn zodat er niet te veel of te weinig punten
kunnen worden ingewisseld.

Het resultaat
Inmiddels maken veel FreeBees-kaarthouders gebruik van FreeBeesShop.
nl voor het inwisselen van hun punten. In de eerste maanden waren er al ruim
1500 orders per maand voor leuke digitale producten zoals cadeaukaarten,
Staatsloten en bioscoopvouchers. De webshop maakt snel een connectie
met de verschillende API’s, waardoor klanten in no-time inzicht hebben in hun
puntensaldo en punten kunnen inwisselen.
Voor het beheren van product(informatie) gebruiken we een combinatie van
open source e-commerceplatform Virto Commerce en DCC. De producten
van FreeBeesShop.nl staan in een eigen Virto Commerce omgeving. Op het
moment dat een gebruiker een bestelling plaatst, wordt de order API van DCC
aangeroepen en wordt de order voldaan via DCC. Verder is er gebruikgemaakt
van headless CMS Squidex voor de front-end.
FreeBeesShop.nl is als online webshop een mooie toevoeging binnen het
bestaande rijtje inwisselpartners van FreeBees. Momenteel kun je alleen digitale
producten bestellen via de webshop, maar op korte termijn zal het platform
uitbreiden met een ordermodule voor het bestellen van fysieke producten.
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Onze aanpak
rb2 heeft gezorgd voor de volledige technische ontwikkeling van het
FreeBeesShop.nl-platform. Voor de ontwikkeling van het platform is
gebruikgemaakt van Virto Commerce, een open source e-commerceplatform
waarin we eenvoudig modules kunnen bijbouwen of aanpassen en dat tevens
heel schaalbaar is. Zo kunnen continue fluctuaties in de gebruikersaantallen
worden opgevangen. Volgens de Agile werkwijze heeft ons Scrumteam continu
werkende stukjes software opgeleverd. Momenteel bevindt het Scrumteam zich
in de ‘maintainance mode’: er worden nieuwe features ontwikkeld en tegelijkertijd
worden bestaande koppelingen geüpdatet.

Wil je meer weten over
deze cases?
Vanzelfsprekend wordt er met een
passend, uitgebreid team gewerkt aan
deze projecten, maar wanneer je meer
details wilt weten, moet je echt zijn bij:
Richard Birksteiner
CTO
+31 (0)299 200800
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