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Business Case: Tyco Valves &  Controls 
was op zoek naar een manier om haar 
offertes zowel inhoudelijk als qua 
 design te verbeteren. Sofon maakte 
echter véél meer mogelijk.

Sofon Connected: Salesforce.com-ge-
bruikers kunnen nu hun offertetraject 
vereenvoudigen, versnellen en verbete-
ren dankzij de integratie tussen Sofon 
en Salesforce.com. 

 

Experts aan ’t woord: E. van Wijk Logis-
tics wilde meer inzicht in klantspeci-
fi eke prijsafspraken en tarieven. Met 
Sofon is dit gerealiseerd en gaan prijs-
aanpassingen als een trein.  

Prijsaanpassing 

gaat met Sofon 

als een trein

Hans van Lier   Tyco Valves & Controls
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Een interview met Hans van Lier (Strategic Account Director 
Oil and Gas) en Rick Lambrechts (Inside Sales Manager) van 
Tyco Valves & Controls: “Wij verzetten met dezelfde verkoopcapaciteit 
met plezier meer werk.”

Business Case

Experts aan ’t woord
Een interview met Marion Kant (Sales binnendienst) en Kees op ’t Hof 
(Systeembeheerder) van E. van Wijk Logistics: “Prijsaanpassing gaat 
met Sofon als een trein.”

Sofon Connected
Een interview met Marijn Schouten (Director Business Development) 
van Sofon: “Salesforce.com-gebruikers kunnen nu hun offertetraject 
vereenvoudigen, versnellen en verbeteren.”

Nieuwe klanten – Activiteiten

Vorig jaar december was Sofon vertegenwoordigd 
op Dreamforce, het wereldwijde klantenevenement 
van Salesforce. We hebben daar veel bedrijven 
ontmoet die een offerte- en confi guratieoplossing 
zoeken of al geïmplementeerd hebben. Het is 
ons daar opnieuw duidelijk geworden dat Sofon 
wel eens de enige leverancier van een offerte- en 
confi guratiepakket zou kunnen zijn die werkelijk 
standaard software levert. Al onze klanten, of ze 
nu medische systemen verkopen, machines of ver-
zekeringen, ze gebruiken allemaal 100% standaard 
Sofon-software. Dat betekent dat er geen maatwerk 
softwareontwikkeling nodig is om de product-
modellen te maken. Hoe bijzonder dit is, hebben 
we tijdens Dreamforce gemerkt door gesprekken 
met gebruikers van allerlei offerte- en confi guratie-
oplossingen.

Het is de rode draad van onze visie geweest sinds 
de oprichting van Sofon: we willen complexiteit 
in het verkoopproces reduceren met behulp van 
standaard software die door business-gebruikers 
wordt geïmplementeerd en onderhouden. We zijn 
er volledig van overtuigd dat maatwerksoftware 
nooit het antwoord kan zijn op de complexiteit van 
salesprocessen. Uw verkoopprocessen en uw pro-
ductportfolio zijn zo dynamisch, dat uw maatwerk 
verouderd is op de dag dat het opgeleverd wordt. 
U heeft wat beters nodig: lees in dit nummer van 
Sofon Nieuws wat wel het antwoord kan zijn!

Otto van der Tang
Managing Director

Standaard software
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E. van Wijk Logistics hecht veel belang aan dui-
delijke klantspecifi eke afspraken en tarieven. Ook 
wenste de logistiek dienstverlener een effectieve 
inzet van hun verkopers. Sofon werd ingezet om 
deze wensen te realiseren. Van Marion Kant (Ver-
koopbinnendienst) en Kees op ’t Hof (Systeem-
beheerder) vernemen we of dit gelukt is.

Wat doet E. van Wijk Logistics?
Op ’t Hof: “E. van Wijk Logistics is een internationaal logis-
tiek dienstverlener met vestigingen in Nederland (Giessen), 
Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Wij bieden met 285 vracht-
wagens een passend antwoord op iedere vervoersvraag. Ook 
voor warehousing en andere aanvullende diensten is E. van 
Wijk Logistics een betrouwbare partner. ‘Afspraak is afspraak’ 
staat bij ons altijd voorop.” 
 
Hoe was de situatie voordat Sofon werd ingezet? 
Kant: “We werkten met verschillende systemen naast elkaar die 
niet meer aan onze eisen voldeden. We konden maar beperkt 
informatie vastleggen en we konden geen rapportages maken. 
Onze offertes en berekeningen maakten we hand matig in Ex-
cel. Dat was tijdrovend en vrij foutgevoelig, je kon zo een tarief 
vergeten aan te passen. Daarom wilden we de totstandkoming 
van de tarieven vereenvoudigen. Ook wilden we meer inzicht 
in klantspecifi eke tarieven en openstaande offertes.” 

Waarvoor gebruikt E. van Wijk Logistics Sofon? 
Kant: “Wij hebben de beschikking over de Sofon Sales  Organizer 
(CRM-pakket) en de Sofon Proposal Organizer (offertegenera-
tor). We zetten Sofon in voor het maken van offertes, inclusief 
de bijbehorende calculaties. Onze prijsafspraken met onze 
verschillende klanten zijn nu duidelijk vastgelegd. Sofon heeft 
ook onze prijsaanpassingen sterk vereenvoudigd.”  

Hoe komen prijzen tot stand in Sofon? 
Op ’t Hof: “Wij verkopen geen product, maar een dienst. 
Daardoor zijn kost- en verkoopprijzen vrij lastig vast te stel-
len. Voor de pricing gebruiken we een soort van prijsmatrix 

per klant binnen Sofon met hierin opgenomen: de laad- en 
losplaatsen, eventuele klantspecifi eke toeslagen, de eenheden 
waarop vervoerd wordt...” Kant vervolgt: “Belangrijk voor ons 
is de verhouding tussen volume en gewicht. Een vrachtwagen 
kan 38 europallets laden, maar internationaal mag niet meer 
dan 25 ton vervoerd worden. Dit zit ook verwerkt in de matrix 
en Sofon houdt ons hier extra alert op.” 

Wat is er verder bereikt?
Kant: “Onze offertes zijn uniform en hebben meer uitstraling. 
Ook is er de nodige tijdswinst behaald. We merken dat tarie-
ven wijzigen als een trein gaat. Als er een prijsverhoging van 
3% heeft plaatsgevonden, dan moesten we voorheen in Excel 
alle cellen handmatig met 3% verhogen. Nu gaat dat automa-
tisch. Ook is een alternatieve offerte zo uitgebracht en heb-
ben we een duidelijke geschiedenis aan uitgebrachte  offertes. 
Voorheen was het wel eens lastig om de meest  actuele offerte 
terug te vinden.” Op ’t Hof vervolgt: “Daarnaast hebben we 
uiteenlopende rapportages tot onze beschikking. Zo hebben 
we inzicht in de (aantallen) bezoeken die een verkoper afl egt, 
het aantal gemaakte bezoekverslagen, uitgebrachte en open-
staande offertes en gescoorde orders. Zo kunnen we de ef-
fectiviteit van onze verkopers beter meten en kunnen onze 
verkopers openstaande offertes eenvoudiger opvolgen.”

Prijsaanpassing gaat 
met Sofon als een trein

Kees Op ’t Hof 
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experts aan ’t woord

Marion Kant 

  

 RESULTATEN
    · Meer inzicht in klantspecifi eke afspraken en tarieven

    · Totstandkoming tarieven en prijsaanpassing sterk 
  vereenvoudigd

    · Effectiviteit verkopers beter meetbaar

    · Offertes komen niet langer handmatig tot stand

    · Alternatieve offerte vlot uit te brengen

    · Openstaande offertes eenvoudiger op te volgen

    · Duidelijke offertegeschiedenis



Tyco verzet met dezelfde 
verkoopcapaciteit met 
plezier meer werk 

Case
Het feit dat Sofon 

standaard software levert 
en geen maatwerk klonk 

ons goed in de oren

business case
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Hans van Lier

Voor deze Business Case spraken we met Hans van 
Lier (Strategic Account Director Oil and Gas) en 
Rick Lambrechts (Inside Sales Manager) van de 
Nederlandse vestiging van Tyco Valves & Controls 
in Breda. Deze vestiging verkoopt aandrijvingen 
en afsluiters – voornamelijk afkomstig uit de eigen 
Tyco-fabrieken – in de Nederlandse markt. Tyco 

levert een klantspecifi eke samenstelling van deze 
producten aan industriële installateurs en indus-
triële eindgebruikers: fabrieken waarin stoom, 
 water en gas verwerkt of verplaatst worden. Tyco 
was op zoek naar een manier om haar offertes 
 zowel inhoudelijk als qua design te verbeteren. 
Toen kwam Tyco in aanraking met Sofon...

Rick Lambrechts

Héle offerte- en orderproces verbeteren
Tyco ontdekte al snel dat er veel meer te verbeteren viel dan 
alleen de inhoud en het design van de offertes. Van Lier: “Met 
Sofon zouden we ons héle offerte- en orderproces  kunnen 
verbeteren. Offertes zouden snel en correct tot stand komen 
en data hoefden niet langer handmatig overgetypt te  worden 
in ERP op het moment dat een aanvraag een order zou 
 worden.” 

Concurrenten
Tyco heeft de concurrenten van Sofon ook een serieuze kans 
gegeven. Van Lier: “Maar de Sofon-software bood echt meer 
fl exibiliteit. Ook de mensen met wie we spraken, hadden veel 
verstand van zaken en luisterden goed naar wat we wilden. 
Het feit dat Sofon geen maatwerk levert, maar standaard soft-
ware klonk ons ook goed in de oren. Als we met maatwerk 
zouden werken, dan zouden we per land of vestiging verschil-
lende versies krijgen en zouden we afhankelijk zijn van dure, 
tijdrovende programmeurs. En dat wilden we niet.”



Sofon-dag
Nadat de keuze voor Sofon defi nitief was, werd er gestart 
met de implementatie. Lambrechts: “Vanuit Sofon kregen 
we goede begeleiding van een consultant met veel ervaring. 
Hij presenteerde ons een gedetailleerd stappenplan, zodat 
duidelijk was welke stappen nodig waren om onze deadline 
te halen. We formeerden een team met drie productspecialis-
ten, een IT’er en ikzelf. De dinsdag werd omgedoopt tot So-
fon-dag. Op die dag konden we ongestoord werken aan Sofon. 
Dat is voor ons een goede keuze geweest. De Sofon-dag zorgde 
voor snelheid en echte feeling met de software. Als je ad-hoc 
implementeert, dan komt er eerder wat tussen.”

Team
Het teamwerk had veel voordelen voor Tyco. Lambrechts: “Je 
hebt verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem en je 
pikt het beste idee eruit. En mocht er een collega uit dienst 
treden, dan gaat niet alle kennis verloren. Dat gevaar bestaat 
wel als je één persoon op de implementatie zet.” 

Opschonen data
Voor de teamleden was het opschonen van data nog de groot-
ste klus. Van Lier: “In de loop der jaren sluipen er toch fouten 
in je data. Andere data zijn dubbel en andere ontbreken. Met 
Sofon ben je data echt aan het opschonen. En dat is ook nodig 
om fouten in offertes – en alle bijkomende problemen – te 
voorkomen.” 

Implementatie
Na een voorbereiding van een half jaar is Tyco operationeel 
met Sofon. Het verwerken van offertes is nu verregaand ge-
automatiseerd binnen de organisatie. Lambrechts: “We zien 
nu echt de voordelen van Sofon in de dagelijkse praktijk. 
 Zoals de meeste Sofon-klanten genereren we nu sneller fout-
loze offertes. Ook zien we dat onze service vooruitgaat. Als er 
voorheen een aanpassing in een offerte nodig was, dan was 
er toch wel een zucht hoorbaar op de Binnendienst. Dat was 
ook begrijpelijk, want de hele offerte moest opnieuw doorge-
rekend worden. Nu doet Sofon dat automatisch voor ons en 
kunnen we de klant – met plezier – binnen vijf minuten een 
nieuwe offerte beloven.”

Spare parts
Tyco biedt nu complete offertes aan die tevens van optionele 
spare parts worden voorzien. Deze spare parts werden vroe-
ger vaak niet toegevoegd. Van Lier: “Sofon biedt de spare part-
offerte automatisch aan. Dat is handig voor de klant: spare 
parts zijn toch vaak nodig. En voor ons betekent het dat de 
offertewaarde stijgt.”

Met dezelfde verkoopcapaciteit, meer werk 
Door de inzet van Sofon is er veel tijd vrijgekomen. Van 
Lier: “Met dezelfde verkoopcapaciteit verzetten we nu meer 
werk. En dat is nodig in deze drukke tijden. Doordat we snel 
 werken, ligt onze offerte eerder bij de klant.” 

Meer mogelijkheden
Tyco ziet steeds meer mogelijkheden met Sofon. Lambrechts: 
“Je bent nooit klaar met Sofon. Er is zoveel mogelijk. We 
kunnen andere verkoopdocumenten met Sofon maken, ver-
koopdocumenten voorzien van maatschetsen, onze klanten 
en  service-engineers toegang tot Sofon geven... Plannen 
 genoeg.”
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 RESULTATEN
    · Offertes verbeterd qua inhoud en design

    · Data zijn correct. Hierdoor worden fouten in offertes 
  voorkomen

    · Grotere verwerkingssnelheid bij het maken van offertes

    · Standaard software ingevoerd

    · Verbeterde service: aanpassing in offerte wordt 
  eenvoudiger

    · Automatisch aanbieden van spare parts

    · Met dezelfde verkoopcapaciteit meer werk verzetten



Sofon Connected 
met Salesforce.com

Salesforce.com-gebruikers 
kunnen nu hun offertetraject 
vereenvoudigen, versnellen 
en verbeteren

In de rubriek Sofon Connected wordt meestal 
aandacht besteed aan klanten, waarbij de Sofon-
software is geïntegreerd met andere systemen, 
zoals CRM, ERP, CAD en PDM. In deze editie zal 

Marijn Schouten – Director Business Develop-
ment Sofon – ons meer vertellen over de CRM-
integratie met Salesforce.com.

Marijn Schouten

sofon connected
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Wat was de reden om een integratie tussen Sofon en 
Salesforce.com te ontwikkelen? 
“Met de Salesforce-integratie kunnen Salesforce-gebruikers 
nu beschikken over een eenvoudig te implementeren standaard-
applicatie voor CPQ: Confi guration, Pricing & Quoting. Er is 
grote behoefte aan een dergelijke oplossing onder Salesforce-
gebruikers. Dit werd onderstreept tijdens het Salesforce-event 
Dreamforce ’10 in San Francisco.”

Wat is de toegevoegde waarde van Sofon aan Salesforce.com?
“Organisaties die producten of diensten leveren op basis 
van klantspecifi eke wensen hebben te maken met complexe 
verkoopomstandigheden. Sofon Guided Selling helpt Sales-
force.com-gebruikers het offertetraject te vereenvoudigen, te 
versnellen en in kwaliteit te verbeteren. Met Sofon  Guided 
 Selling nemen de verkoopkosten af, terwijl de scorings kansen 
toenemen.”

Hoe vereenvoudigt, versnelt en verbetert Sofon de kwaliteit 
van het offerteproces?
“Bij het maken van een klantspecifi eke offerte, verliezen 
 organisaties vaak veel tijd aan het verzamelen van de beno-
digde informatie om tot een kloppende offerte te komen. 
Vaak beschikken slechts enkele specialisten over de nood-
zakelijke kennis en kost het hen veel tijd en inspanning 
om deze kennis onder te brengen in een offerte. Salesforce.
com-gebruikers kunnen een sneller en foutloos offertepro-
ces bereiken door Sofon Guided Selling te implementeren. 
Product- en prijsexperts kunnen hun kennis in Sofon mo-
delleren, waar de informatie beschikbaar wordt gemaakt voor 
verkoop personeel en partners.”

Kunt u meer vertellen over de integratie?
“Voor de integratie tussen Salesforce.com en Sofon is de 
 Salesforce Connector ontwikkeld. Sofon kan zelfstandig 



ingezet worden, maar kan ook vanuit een opportunity in 
 Salesforce.com gestart worden. De integratie tussen Sales-
force en Sofon is gerealiseerd voor zowel de desktopapplica-
tie  (Proposal Organizer) als de browserapplicatie (Web Sales 
Confi gurator).”

Hoe ziet het proces eruit wanneer er gestart wordt vanuit 
Salesforce.com?
“Zodra er een opportunity in Salesforce.com is gecreëerd, 
wordt Sofon gestart en wordt een nieuwe offerte gecreëerd. 
De offerte wordt automatisch gevuld met relevante informa-
tie uit Salesforce.com, waaronder de klant- en opportunity-
gegevens. Verkopers kunnen snel offertes, orders en contrac-
ten genereren – met specifi caties en condities die tegemoet 
komen aan de eisen van de klant en voldoen aan interne af-
spraken – door simpelweg vragen te beantwoorden middels 
een vraag- en antwoordopzet.”

Wat gebeurt er zodra de offerte in Sofon voltooid is?
“De offerte wordt dan opgeslagen als Word- of PDF-attach-
ment in de Salesforce.com-opportunity. Deze opportunity 
wordt aangevuld met de offerteprijs, offertedatum en andere 
relevante informatie. Daarnaast is de complete offertecontent 
opgeslagen in de opportunity als een Sofon-offerteobject. Dit 
object kan later worden gebruikt om de offerte te wijzigen 

of up-to-date te maken. Vanuit de opportunity kan een be-
staande offerte worden geopend en kan een geactualiseerde 
offerte worden opgeslagen als een nieuwe versie. De opportu-
nity wordt ook dan weer bijgewerkt met de nieuwste offerte-
informatie.”

Waarom zouden Salesforce-gebruikers Sofon in overweging 
moeten nemen voor Confi guration, Pricing en Quoting?
“Sofon is naar alle waarschijnlijkheid de meest krachtige en 
meest eenvoudig te implementeren standaardapplicatie voor 
CPQ beschikbaar voor Salesforce.”
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ISV Application Partner

 RESULTATEN
    · Kennisborging

    · Eenvoudiger, sneller en beter offerteproces

    · Eenvoudig te implementeren

    · Inzet standaard software, geen maatwerk

    · Verkoopkosten nemen af

    · Scoringskansen nemen toe

    · Uitwisseling informatie Sofon-Salesforce.com

Proposal OrganizerCRM

Documenten

Behoefteanalyse
Configuratie

Calculatie
Pricing

Visualisatie
Documentgeneratie

Stuklijsten & Routings

CRM-input

Offerte-/Order-
details

Offerte-/Order-
document

Offertes/Orders/Contracten
Orderregels

Stuklijsten & Routings

Organisaties/Contacten

Opportunities



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. 

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

activiteiten

Evenementen
VKL Jaarcongres 
3 maart 2011  
Locatie: Mercure 
Hotel Zwolle, 
Scania Zwolle
Thema: Never waste 
a good crisis – en de 
kunst om er beter uit te 
komen

Sofon staat ook 
dit jaar op het VKL 
Jaarcongres. Sofon-
klant VMI zal hier een 
presentatie geven.

Seminar 
31 maart 2011
Locatie: Kasteel 
Maurick, Vught
Thema: Meer orders 
met minder moeite

Verschillende experts 
– waaronder een 
Sofon-klant – geven 
hun visie op het 
offerte- en order-
proces.

Guided Selling Blog 
Sofon wil haar kennis 
graag delen met u! 
In Sofon’s wekelijkse 
blogs komen verschil-
lende experts uit de 
Sofon-organisatie aan 
het woord. Door hun 
vele contacten met 
klanten hebben zij een 
duidelijke visie op de 
verbeteringsmoge-
lijkheden binnen het 
verkoop- en offerte-
proces van bedrijven 
die klantspecifi eke 
 producten en diensten 
leveren. Word ook 
deelgenoot van deze 
kennis en bezoek 
www.sofon.com/blog.

Twitter 
Wilt u op de hoogte 
blijven van de activi-
teiten van Sofon? Volg 
ons dan op Twitter! 
Hier bent u als eerste 
op de hoogte van een 
nieuwe blog post of 
onze deelname aan 
een seminar of beurs. 
U vindt ons op www.
twitter.com/sofonbv.

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:

Agfa HealthCare, onderdeel van de Agfa Gevaert Group, is een toonaangevende 

aanbieder van IT-oplossingen voor klinische workfl ows en diagnostische beelden. 

Eveneens biedt het bedrijf moderne systemen voor de opname en verwerking van 

foto’s in ziekenhuizen en andere medische inrichtingen. Agfa HealthCare heeft vestigingen in Europa, 

Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Het hoofdkantoor van Agfa HealthCare bevindt zich in 

Antwerpen. Sofon is geselecteerd om wereldwijd de verkoop-, confi guratie-, calculatie- en offerteprocessen 

te ondersteunen. Sofon wordt geïntegreerd met SAP ERP.

Colt International levert een breed palet van producten en diensten voor de bouw-

sector. Colt ontwerpt, installeert en onderhoudt systemen op het gebied van RWA 

en rookbeheersing, klimaattechniek, buitenzonwering, glasconstructies en dag-

lichttechniek. Colt-systemen beschermen het milieu en werken samen om gezonde, aangename en vei-

lige werkomstandigheden te creëren in industrie- en bedrijfsgebouwen wereldwijd. Colt is internationaal 

vertegenwoordigd door ondernemingen met lokale medewerkers. Colt heeft Sofon gekozen ter ondersteu-

ning van de verkoop-, calculatie- en offerteprocessen. 

ATAG Verwarming Nederland B.V. is fabrikant en leverancier van hoogwaardige 

CV-toestellen en zonne-energiesystemen. ATAG bedient hiermee zowel de consu-

menten- als de zakelijke markt. Naast Nederland worden de toestellen in vele Europese landen verkocht. 

Ruim 200 medewerkers zetten zich in voor de ontwikkeling, fabricage, service en verkoop van de produc-

ten. Voor een snel en foutloos offerteproces heeft ATAG de keuze gemaakt voor Sofon. Zowel dealers als 

eigen medewerkers worden zo eenvoudig in staat gesteld producten te confi gureren, te calculeren en het 

offertedocument te genereren. Sofon zal worden gebruikt in combinatie met Salesforce CRM. 

Hitmetal is de producent en totaalleverancier van gepuntlastgaas, tijdelijke en 

permanente hekwerksystemen, bevestigers en metaalproducten voor de verwer-

kende industrie en handel. Hitmetal wordt gekenmerkt door een groot voorraadassortiment, uitgebreide 

logistiek en service in Nederland, België en Duitsland. In de afgelopen jaren is de organisatie sterk ge-

groeid en opnieuw staan er voor de komende jaren ambitieuze doelstellingen. Voor het behalen van deze 

doelstellingen is onder andere een snel en foutloos offerteproces van groot belang. En daar biedt Sofon 

een beproefde oplossing voor.

HITMETAL


