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Business Case: De Aebi Schmidt Groep 
produceert o.a. voertuigen om wegen 
zowel ’s winters als ’s zomers schoon 
te maken en houden. De Aebi Schmidt 
Groep weet de complexiteit en variëteit 
van deze producten te ondervangen 
met Sofon.

Sofon in Practice: Fronius ontwik-
kelt, produceert en verkoopt produc-
ten  vanuit drie divisies: Lastechiek, 
 Solartechniek en Batterijlaadsystemen. 
Fronius heeft het foutpercentage in 
 offertes terug kunnen dringen door 
kennisborging in Sofon.

Expert aan ’t woord: GINAF constru-
eert meerassige voertuigen en richt 
zich hierbij met name op het zand-
transport. Dankzij Sofon kan Ginaf 
eenvoudig correcte stuklijsten creëren, 
kost- en verkoopprijzen calculeren en 
offertes genereren.

Dankzij Sofon 

bieden wij 

 alleen maakbare 

 producten aan
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De Aebi Schmidt Groep ontwikkelt, produceert en verkoopt o.a. 
zoutstrooimachines, sproeiers, sneeuwploegen, veegmachines en 
speciale voertuigen voor luchthavens. Sinds Aebi Schmidt Sofon toe-
past,  kunnen verkoopkantoren binnen de groep uniforme en foutloze 
 offertes van complexe producten in 5 á 10 minuten maken. Eveneens 
worden stuklijsten en routings automatisch gecreëerd en doorgestuurd 
naar SAP. Nu er minder handmatig werk plaatsvindt, worden er minder 
fouten in offertes en productie gemaakt. 

Business Case

Expert aan ’t woord
Een interview met Edgar Ooijman van GINAF. GINAF construeert 
meerassige voertuigen en richt zich met name op het zandtransport. 
GINAF zet Sofon in voor productconfi guratie en offertegeneratie. 
Dankzij Sofon biedt GINAF alleen maakbare producten aan. 
Dat heeft gezorgd voor foutenreductie en besparingen. 

Sofon in Practice
Fronius ontwikkelt, produceert en verkoopt producten vanuit drie 
divisies: Lastechiek, Solartechniek en Batterijlaadsystemen. Het familie-
bedrijf staat in de markt bekend om haar technologisch leiderschap en 
is inmiddels uitgegroeid naar 2500 medewerkers. Deze groei maakte 
het voor Fronius van groot belang om complexe kennis rondom 
haar producten op een eenvoudige manier op het personeel over te 
 brengen. Hier vormde Sofon een welkome oplossing.

Nieuwe klanten – Agenda

Een Amerikaanse offerte is wat anders dan een 
Duitse offerte. Bedrijven die zakendoen op de 
wereldmarkt weten dat commerciële documentatie 
niet alleen foutloos vertaald moet zijn, maar ook 
precies moet aansluiten op de geldende wet- en 
regelgeving in een bepaald land. Dat de offerte 
in de juiste valuta moet worden gecalculeerd, 
spreekt voor zich. Maar daarnaast blijkt dat ook 
de ‘toon’ van de offerte moet aansluiten bij de 
lokale cultuur. Amerikaanse prospects zijn veelal 
erg geïnteresseerd in de “business benefi ts” en de 
return on investment van een product of dienst. 
Duitsers vinden dat ook belangrijk, maar daarnaast 
willen zij vooral ook de feiten kennen: hoe steekt 
het product technisch precies in elkaar? 

Wie in meerdere landen succesvol wil zijn, 
ontkomt er niet aan om verkoopdocumenten af te 
stemmen op de verschillende culturen. Dat gaat 
verder dan alleen een vertaling. Sofon helpt haar 
klanten lokale offertes te maken die afgestemd zijn 
op de lokale eisen, maar die tegelijkertijd voldoen 
aan alle centrale technische en commerciële rand-
voorwaarden die wereldwijd worden vastgesteld. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat ook de verwerking 
van orders in een internationale context foutloos 
verloopt. Nieuwsgierig hoe dat werkt? Lees in dit 
nummer hoe internationaal acterende bedrijven 
als de Aebi Schmidt Groep, Fronius en GINAF 
dit doen. 
 

Otto van der Tang
Managing Director
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1 Wat doet GINAF?

“GINAF construeert meerassige voertuigen. We richten ons 
hierbij met name op het zandtransport. We zitten in een 
echte nichemarkt en hebben dan ook te maken met kleine 
aantallen, klantspecifi eke auto’s. Onze afdeling Enginee-
ring probeert een truck zoveel mogelijk met standaardonder-
delen samen te stellen. Dat is zowel voor ons als voor de 
klant goedkoper. Zo hebben wij een voertuigrange die vrij 

 ‘standaard’ is. Elke klant heeft hier echter wel zijn aanpassin-
gen op. Deze klantspecifi eke aanpassingen ontwikkelen wij 
zelf. Juist hierin zijn wij goed. Daarmee bieden we de klant 
de echte meerwaarde. Zo weten we met grotendeels stan-
daardproducten toch een klantspecifi ek voertuig te maken.”  
  
2 Wat was de reden om Sofon aan te schaffen?

“Onze voertuigen worden samengesteld uit een gigantisch 
grote vergaarbak van allerlei kleine onderdelen. Een vracht-
wagen bestaat uit zo’n 25 componentgroepen. En elke com-
ponentgroep heeft weer onderliggende stuklijsten die wel 5 
niveaus kunnen tellen en 200 onderdelen. Je hebt een bepaal-
de stamboom nodig, waarmee je de auto samenstelt. Sofon 
biedt deze stamboom door middel van een vraag- antwoord-
spel. Door vragen te beantwoorden, worden de verschillende 
stuklijsten opgebouwd en automatisch aan elkaar gekoppeld. 
Dit maakt het voor de verkoopafdeling visueler om trucks te 
confi gureren. Daarnaast genereren we offertes met Sofon.” 

3 Wat is er veranderd sinds het Sofon-gebruik?

“Sofon is naar eigen wens in te richten en biedt ons de mo-
gelijkheid tot  snel en overzichtelijk confi gureren. Het is voor 
ons veel gemakkelijker geworden om stuklijsten bij te hou-
den en we kunnen snel kost- en verkoopprijzen calculeren. 
Ook weten we direct of we te maken hebben met een special 
en wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de standaard-
range.”  

4  Wat is er verder bereikt? 

“Als een voertuig in Sofon is vrijgegeven, dan is het voertuig 
volledig getest en confi gureerbaar. Wij bieden nu dus alleen 
maakbare producten aan. Dat heeft gezorgd voor fouten-
reductie en besparingen; een fout kan zomaar duizenden 
euro’s kosten. We willen nu graag dat onze dealers ook met 
Sofon gaan werken. Onze zeven dealers in Nederland kennen 
een voertuigenpalet dat wij gestandaardiseerd hebben; onze 
hoofdvloot. De klantspecifi eke oplossingen worden door ons 
bekeken en beoordeeld, waarna de dealers de aanbieding 
doorspelen naar de klant.” 

5  Wat zijn de voordelen voor GINAF als dealers Sofon gaan 
gebruiken? 

“Momenteel werken onze dealers met een prijzenboek. In 
principe staan alle handelingen en uitzonderingen die in 
 Sofon staan, ook in het prijzenboek. Het prijzenboek moet al-
leen handmatig worden bijgehouden en dat is tijdsintensief. 
Ook komt het voor dat dealers kleine dingen over het hoofd 
zien. Onze verkoopbinnendienst kan desgewenst de confi gu-
ratie overdoen in Sofon. Dan wordt direct duidelijk wat de 
dealers vergeten zijn. Als zij straks hun eigen confi guraties 
maken, dan is deze controle niet meer nodig. De dealer ziet 
direct wat er voor het voertuig kiesbaar is en wat het hem en 
de klant gaat kosten. Afwijkingen ten opzichte van de stan-
daardopties zijn direct zichtbaar, zodat deze desgewenst aan-
gevraagd kunnen worden bij GINAF Trucks. Dat maakt het 
voor ons en de dealers een stuk eenvoudiger en sneller.” 

Dankzij Sofon 
bieden wij 

alleen maakbare 
producten aan

Edgar Ooijman 
TEAMLEIDER MARKETING & SALES

5 vragen aan een Sofon User
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   Expert aan ’t woord

 Naam: Edgar Ooijman

 Leeftijd: 27

 Functie:  Teamleider Marketing & Sales

 Bedrijf:  GINAF Trucks B.V.

 Product:  vrachtwagenfabrikant in nichemarkt (meerassige 
  voertuigen)

 Vestigingen:  fabrieken op 3 locaties in Veenendaal en 7 dealers in 
  het land 

expert aan ’t woord



De Aebi Schmidt Groep 
ondervangt complexiteit en 
variëteit van producten met Sofon
De Aebi Schmidt Groep ontwikkelt, produceert en verkoopt 
voertuigen en aanbouwapparatuur om wegen zowel ’s winters 
als ’s zomers schoon te maken en houden. Daarnaast levert 
Aebi Schmidt de bijbehorende dienstverlening en apparatuur 
om groene ruimtes te bewerken. De producten worden ver-
vaardigd in vestigingen in Nederland, Duitsland, Polen en 
Zwitserland en worden verkocht via 11 eigen verkoopkantoren 

in Europa en een wereldwijd dealernetwerk. De producten die 
de Aebi Schmidt Groep produceert, zijn complex en kennen 
vele varianten. Dat was reden voor de groep om op zoek te 
gaan naar een speciale productconfi gurator. Samen met Jens-
Karsten Sievers (Head of Global IT) blikken we terug op de 
keuze voor Sofon, de implementatie en kijken we vooruit naar 
de toekomstplannen.

Case

Ik ken geen andere applicatie 
die zoveel mogelijkheden 

heeft bij de creatie van 
confi guratiemodellen

Jens-Karsten Sievers

business case
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Complexe producten
De Aebi Schmidt Groep kent diverse complexe producten. 
Sievers: “Deze complexiteit zit met name in de vele varianten 
die wij bieden. Een zootstrooier heeft bijvoorbeeld zo’n 100 
varianten en kan uit wel 1000 onderdelen bestaan. Daarnaast 
bestaan er verschillende opties en varianten van machines per 
land. In Italië, Duitsland en Zweden verschillen de weersom-
standigheden en verkeerswetgeving bijvoorbeeld. Voor een 
voertuig in Italië worden dan ook andere opties geboden, dan 
voor een voortuig voor de Duitse markt. Onze verkopers moes-
ten veel kennis hebben van de mogelijkheden van een voertuig 
om deze te kunnen confi gureren en correcte offertes te kun-
nen maken. Dit proces moest in goede banen geleid worden.” 

Van Excel naar Sofon
Voordat Sofon werd ingezet, werden offertes binnen de Aebi 
Schmidt Groep met Excel, Word en zelf ontwikkelde applicaties 
gemaakt. Sievers: “Dit was een kostbaar, tijdrovend en niet al-
tijd logisch proces. Middels Excel-sheets konden we machines 
min of meer confi gureren. Bruikbare gegevens kopieerden we 
vanuit Excel naar Word, waar wat plaatjes en tekst handmatig 
werden toegevoegd. Dit waren foutgevoelige werkzaamheden. 
Als er aanpassingen binnen een offerte benodigd waren, dan 
werd de oude offerte erbij gepakt. Deze wijzigingen werden 
dan dikwijls alleen in Word aangebracht en niet in Excel. Daar-
mee ging de offertehistorie verloren. Alhoewel we de offerte 
wel konden maken, hadden we daarmee nog geen stuklijsten 
of routings. Hiervoor moesten we de order nogmaals vanuit 
‘productie-opzicht’ in ERP confi gureren. Daarnaast werkten 
we met ‘maximale’ stuklijsten met alle mogelijke onderde-
len. Uit deze lijst werden de niet benodigde onderdelen voor 
een machine geschrapt. Dat was natuurlijk erg risicovol en 
nam veel tijd in beslag.” Voor de Aebi Schmidt Groep was het 
 duidelijk dat er veel verbeteringen haalbaar waren binnen het 
offerte- en orderproces. 

SAP
De invoering van SAP moest het voor Aebi Schmidt mogelijk 
maken om over te schakelen op een ‘fl ow-productie’. Hiervoor 
was het noodzakelijk om naast de klantspecifi eke stuklijst ook 
een klantspecifi eke routing voor iedere order in SAP in te voe-
ren. Zonder een confi gurator bleek dit niet mogelijk te zijn. 
De Aebi Schmidt Groep ging op zoek naar een confi gurator 
die dit mogelijk kon maken en de complexiteit en variëteit 
van de producten kon ondervangen. Sievers: “Binnen de Aebi 
Schmidt Groep is SAP het leidende ERP-pakket. SAP heeft de 
mogelijkheid om producten te confi gureren. Wij kwamen er 
al snel achter dat deze confi gurator de complexiteit van onze 
producten niet aankon. Ook kon niet voldaan worden aan de 
eisen vanuit verkoop om professionele offertes te genereren. 
Onze Nederlandse vestiging is toen in aanraking gekomen 
met Sofon. En ik moet zeggen: ik ken geen andere applicatie 
die zoveel mogelijkheden biedt bij de modellering van confi -
guratiemodellen. Sofon zelf is echter erg intuïtief en gebrui-
kersvriendelijk, zoals bij het Nederlandse Nido werd ervaren 
– onze eerste vestiging die met Sofon startte. Eveneens is er 
een interface met SAP gerealiseerd. Zo kreeg Nido met Sofon 
de mogelijkheid om machines te confi gureren, stuklijsten en 
routings te creëren en de order over te brengen naar SAP.”

Positieve ervaringen
Nadat Nido positieve ervaringen met Sofon had opgedaan, 
werd besloten dat Sofon de confi gurator voor de gehele Aebi 
Schmidt Groep zou worden. Sievers: “Wij hebben Sofon zo 
ingericht dat zowel onze verkoop- als onze productieafdeling 

met Sofon kan werken. We hebben het Sofon-model opgedeeld 
in twee delen. Het eerste deel is alleen bedoeld voor verkoop. 
Aan de hand van een vraag-antwoordopzet kunnen de verko-
pers omvangrijke, professionele offertes maken. Het tweede 
deel – het productiedeel – is alleen bestemd voor productie. Zo 
hoeft een verkoper geen vragen over productie te beantwoor-
den, en hoeft productie geen vragen te beantwoorden voor de 
totstandkoming van de offerte.”

Roll-out
Na het inrichten van de modellen was het tijd voor de roll-out 
van Sofon naar de andere verkoopkantoren. Sievers: “Inmid-
dels zetten al onze 11 verkoopkantoren in Europa Sofon in voor 
offertemanagement. Daarnaast zijn 6 van deze verkoopkanto-
ren ook al live met het ordermanagement. De andere verkoop-
kantoren zitten momenteel in de testfase en zijn bezig met het 
vertalen van modellen en artikelgegevens. Zij zullen in de ko-
mende maanden ook live gaan met het ordermanagement. De 
voordelen die de verkoopkantoren die live zijn nu al ervaren, 
zijn dan voor de gehele Aebi Schmidt Groep haalbaar.”

Resultaten
De Aebi Schmidt Groep heeft inmiddels aanzienlijke resul-
taten behaald met Sofon. Sievers: “Onze verkoopkantoren kun-
nen binnen 5 á 10 minuten uniforme en foutloze offertes ma-
ken van complexe producten die ook daadwerkelijk maakbaar 
zijn. Eveneens is er geen handmatig werk meer benodigd om 
stuklijsten en routings tot stand te laten komen. Deze klantspe-
cifi eke documenten  worden automatisch gecreëerd en naar 
SAP doorgestuurd. Daar wordt binnen een paar minuten de 
order voor de fabriek gemaakt. Nu offertes, stuklijsten en rou-
tings automatisch tot stand komen, is er ook minder kans op 
fouten in productie. Verder is de doorlooptijd van offerte tot 
order aanzienlijk gereduceerd wat tot een kostenvoordeel heeft 
geleid.” 

Toekomstplannen
“Momenteel hebben we nog geen CRM-pakket als standaard in 
de groep aangewezen. We zijn echter wel naar de Sofon Sales 
Organizer aan het kijken. Het voordeel van de Sales Organizer 
is dat deze applicatie als één systeem kan functioneren met 
onze confi gurator, de Sofon Proposal Organizer. Daarnaast 
willen we over op de nieuwe, gecertifi ceerde interface tussen 
Sofon en SAP (XI-server). Dat maakt het leven nog een stukje 
makkelijker.”

 Wat bereikte de Aebi Schmidt Groep met Sofon?

    · Complexiteit van producten ondervangen

    · Kennis is structureel vastgelegd

    · Offertes, stuklijsten en routings komen niet langer 
  handmatig tot stand

    · Intuïtieve en gebruikersvriendelijke sales-/product-
  confi gurator

    · Gescheiden modeldelen voor verkoop en productie

    · Binnen 5 á 10 minuten uniforme en foutloze offertes van 
  complexe producten

    · Maakbare producten; minder call back en storingen in 
  productie

    · Doorlooptijd van offerte tot order is aanzienlijk 
  gereduceerd wat tot een kostenvoordeel heeft geleid
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Fronius weet door kennisborging 
foutpercentage terug te dringen

Met Sofon beschikken wij 
elke dag over actuele informatie, 
modellen en confi guraties

Fronius ontwikkelt, produceert en verkoopt pro-
ducten vanuit drie divisies: Lastechiek, Solar-
techniek en Batterijlaadsystemen. Bij al haar 
producten focust Fronius op de transformatie 
van energie. Het familiebedrijf staat in de markt 
 bekend om haar technologisch leiderschap en is 
inmiddels uitgegroeid naar 2500 medewerkers. 

Deze groei maakte het voor Fronius van groot be-
lang om  complexe kennis rondom haar produc-
ten op een eenvoudige manier op het personeel 
over te  brengen. Hier vormde Sofon een welkome 
 oplossing. Gerald Aigner (Project Manager Sofon-
implementatie) vertelt over de situatie voor en na 
Sofon.

Gerald Aigner 

sofon in practice

Grenzen Excel
Binnen Fronius werd met Excel en Word gewerkt om produc-
ten te confi gureren en offertes te genereren. Aigner: “De basis 
voor de productconfi guratie was een prijslijst waarin afhanke-
lijkheden waren vastgelegd. Hieruit konden wij opmaken dat 
een keuze voor een onderdeel bepaalde gevolgen had; andere 
componenten konden niet meer geselecteerd worden en ande-
re delen moesten juist wél gekozen worden. Na verloop van tijd 
liep Excel tegen zijn grenzen aan en werd het onoverzichtelijk 

in gebruik; er waren teveel varianten, uitsluitingen en verplich-
tingen. Onze verkopers konden door de bomen het bos niet 
meer zien.” 

Fouten
Het aantal fouten dat in confi guraties gemaakt werd, nam als-
maar toe. Aigner: “Om de kwaliteit van onze offertes te borgen, 
moesten offertes en bestellingen intern gecontroleerd worden. 
Dit nam veel tijd in beslag waardoor degenen die verantwoor-
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delijk waren voor de controles – en dus de beschikking had-
den over alle productkennis – overbelast werden. Ondertussen 
maakten wij als onderneming een grote groei door. Nieuwe 
werknemers moesten kennismaken met onze producten om 
deze te kunnen confi gureren. Dit was vrijwel niet meer mo-
gelijk door de grote variëteit aan producten die wij aanbieden. 
Duidelijk was dat kennis rondom de confi guraties decentraal 
ter beschikking moest worden gesteld.”

Actie
Een intern projectteam binnen Fronius bracht het probleem 
nauwkeurig in kaart. Aigner: “Duidelijk werd dat het ons als 
 organisatie niet goed zou vergaan als we geen actie onder-
namen; wij hadden een oplossing nodig om kennis vast te 
 leggen en hiermee het foutpercentage en de daarbij behorende 
kosten omlaag te brengen. Vervolgens hebben we een concept 
op papier gezet waaraan verschillende aanbieders getoetst zijn. 
Deze aanbieders boden software aan, waarmee we met ons pro-
ductportfolio – zowel functioneel als inhoudelijk – snel tegen 
de grenzen aan zouden lopen. Toen kwam Sofon in beeld.” 

Browserversie
Sofon bood alle mogelijkheden waar Fronius naar op zoek was. 
Aigner: “Sofon voldoet ook in de praktijk aan onze verwach-
tingen. De implementatie is snel en eenvoudig verlopen. Wij 
hebben een projectteam samengesteld met  medewerkers uit 
verschillende afdelingen. Hun kennis is vastgelegd en wordt 
beschikbaar gesteld aan onze medewerkers via een browser-
versie van de Sofon-software. Wij hebben bewust gekozen voor 
een browserversie. Wij zijn als bedrijf zeer internationaal actief 
en hebben veel dochterbedrijven wereldwijd. Toch is IT gecen-
traliseerd. Deze centralisatie moest ook bij de confi guratiesoft-
ware geborgd worden. Daarom is ervoor gekozen om Sofon 
niet op pc’s te installeren. In plaats daarvan kunnen wij overal 
ter wereld online inloggen om onze producten te confi gureren 
en offertes te genereren.”

Tijd- en geldbesparing
Met de invoering van Sofon heeft Fronius het aantal fouten 
drastisch terug kunnen brengen. Aigner: “Voorheen werden 
er veel fouten gemaakt in confi guraties en offertes. Wij wis-
ten echter te voorkomen dat deze foutieve offertes ook naar 
de klant toe gingen door onze interne controles. Deze con-
trole is dankzij Sofon niet meer nodig. Dit heeft veel tijd en 
dus geld bespaard. Daarnaast kunnen wij sneller reageren op 
marktvraag. Wij beschikken elke dag over actuele informatie, 

 modellen en confi guraties en kunnen offertes snel naar de 
klant sturen.” 

Complexe kennis eenvoudig beschikbaar
Nu kennis vastligt, is het voor de medewerkers binnen  Fronius 
eenvoudiger geworden om zich het productportfolio eigen 
te maken. Aigner: “Sofon zelf is voor nieuwe medewerkers 
eenvoudig en snel aan te leren. Daarnaast zijn zij sneller be-
kend met onze eigen producten en dus eerder productief. 
Ook  medewerkers die de oude methode van confi gureren 
en offertes genereren hebben gehanteerd, werken graag met 
 Sofon.  Sofon functioneert sneller en eenvoudiger dan het oude 
 systeem. Ook zijn de confi guraties correct. Dat was vroeger 
nog maar de vraag. Nu al onze producten in Sofon staan, wor-
den de voordelen steeds meer zichtbaar.” 

Perfecte integratie met ERP
Fronius heeft een interface tussen Sofon en ERP-pakket BAAN. 
Aigner: “De interface functioneert perfect. Sofon neemt de vol-
ledige confi guratie voor haar rekening en vult de stuklijst van 
de verkooporder in BAAN. Hiermee zijn ook onze orders fout-
loos. De offertes die wij genereren willen wij in de toekomst 
verbeteren door deze meer oplossingsgericht – in de taal van 
de klant – te schrijven. Daarnaast willen wij graag dat onze 
dealers ook met Sofon gaan werken. Je ziet dat ik tot op de dag 
van vandaag zeer tevreden ben over onze keuze voor Sofon.”

 Wat heeft Fronius met Sofon bereikt? 

  · Beschikking over informatie, modellen en confi guraties

  · Foutloze confi guraties en offertes

  · Geen controle meer benodigd voor het versturen van offertes

  · Kennis is vastgelegd

  · Sneller reageren op marktvraag

  · Nieuwe medewerkers sneller in te werken

  · Perfect functionerende interface met BAAN

  · Sofon is wereldwijd via het web beschikbaar voor alle 
 medewerkers

  · Iedere verkoper kan 24 uur per dag producten confi gureren 
 zonder ondersteuning van het hoofdkantoor

  · Fronius heeft ‘voorkeurconfi guraties’ aangemaakt. 
 Verkopers kunnen zo direct een volledige confi guratie 
 bestellen zonder te confi gureren.

7



Sofon is leverancier van verkoopondersteunende software onder de 

naam Sofon Guided Selling. Met Sofon worden offertes, contracten, 

orders en andere verkoopdocumenten eenvoudig, snel en foutvrij 

samengesteld. Sofon Guided Selling ondersteunt onder meer cal-

culatie, confi guratie, visualisatie en documentgeneratie in iedere 

wenselijke taal. Zo gaan verkoopkosten omlaag, nemen levertijden 

af, nemen scoringskansen toe en verbetert de samenwerking tussen 

klanten, dealers, verkoop, engineering en productie. Sofon integreert 

met gangbare CRM- en ERP-systemen en is geschikt voor alle onder-

nemingen die klantspecifi ek werken – in iedere branche – waar ook 

ter wereld. 100% Customer Driven.

Sofon B.V.

Science Park 

Eindhoven  

Ekkersrijt 5214

Son 5692 EG

Nederland

T 040 - 267 71 99

F 040 - 267 71 98

I www.sofon.com

E info@sofon.com

agenda

december 
t/m

maart

Sofon neemt regel-
matig deel aan binnen- 
en buitenlandse 
beurzen en evene-
menten op het vlak 
van CRM en ERP. 
Ook organiseren wij 
met enige regelmaat 
seminars, klanten-
dagen en workshops. 
In de komende perio-
des kunt u Sofon op 
de volgende evene-
menten verwachten: 

Sofon Seminar – 
Restaurant de 
 Salentein te 
 Nijkerk (NL)

maart 2010

CRM Innovation 
Event (NL)

18 maart 2010

Nieuwe klanten

Sofon Guided Selling wordt gebruikt in verschillende branches bij – zo op het oog – totaal verschillende 

klanten en producten. Onze klanten opereren in de wereld van industrie, groothandel, transport, verzekeringen, 

telecom en dienstverlening. 

Een korte kennismaking met enkele nieuwe klanten:

Müller Martini is wereldwijd actief en toonaangevend bij de ontwikkeling, 

productie en verkoop van een breed assortiment van afwerksystemen en 

 formaatvariabele offsetrotatiepersen. Het leveringsprogramma van Müller Martini is veelomvattend: zij 

reikt van smalbaan offsetrotatiepersen, rotatie-afnamesystemen, verzamelhechters, bindlijnen, hardcover-

systemen en krantenexpeditie-installaties tot aan digitale boekenproductie-lijnen. De systemen worden ont-

wikkeld en geproduceerd in moderne productiebedrijven in Zwitserland, Duitsland, China en de  Verenigde 

Staten. Müller Martini Druckmaschinen GmbH (gevestigd in Maulburg, Duitsland) heeft Sofon Studio 

en Sofon Proposal Organizer aangeschaft om het offerteproces te verbeteren rondom geavanceerde offset-

rotatiepersen. Sofon zal in de toekomst worden geïntegreerd met SAP R/3.

Tyco Valves & Controls produceert high-tech industriële afsluiters en aandrij-

vingen, die een breed toe passingsgebied vinden op veeleisende markten zoals bij 

energie-opwekking, oliewinning en olieraffi nage, chemie en petrochemie, farma-

cie, levensmiddelen en dranken, gas, water, scheepvaart en scheepsbouw, kernenergie en verwante branches.

Tyco Valves & Controls heeft voor zijn verkoop- en distributieorganisatie in Breda (Nederland) en Brussel 

(België) besloten, om de offerteprocessen en orderinvoer in Oracle Apps (ERP) met Sofon Guided Selling te 

ondersteunen en te optimaliseren.

 FSB (Franz Schneider Brakel), gevestigd in Brakel (Duitsland), is een vooraan-

staande, innovatieve producent van beslagsystemen voor deuren en ramen. FSB 

heeft een uitgebreid assortiment aan materialen, oppervlakteafwerkingen, deurklinken, gespecialiseerde 

modellen en aanvullende attributen. Momenteel bevat het assortiment meer dan 20.000 afzonderlijke 

 onderdelen. FSB zal gebruik maken van Sofon om productkeuze en confi guratie te vereenvoudigen. Sofon 

zal worden geïntegreerd met het BAAN ERP-systeem.

Nijmeegse Betonindustrie De Hamer is een totaalleverancier van prefab-

betonproducten voor de professionele Grond-, Weg- en Waterbouwmarkt. Als 

producent van betonnen rioleringen en bestratingsmaterialen is De Hamer 

een bekende naam in de civieltechnische branche. In een snel veranderende markt onderscheidt De Hamer 

zich met innovaties, kwaliteit en diversiteit. Met een breed assortiment levert De Hamer wat de markt vraagt 

en dat betreft altijd maatwerk. Voor het confi gureren, calculeren en visualiseren van haar producten, maakt 

De Hamer gebruik van Sofon. De Hamer heeft Sofon aangeschaft via Sofon-partner Pulse die Sofon imple-

menteert in combinatie met Microsoft Dynamics AX.

Webinars
Sofon organi-
seert regelmatig 
 webinars. Houd 
onze website 
www.sofon.com in 
de gaten voor toe-
komstige online 
evenementen.
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