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Business Case: Na aanvankelijke 
scepsis is Schneider Electric er over 
uit: ‘Sofon kán de complexiteit in de 
bouwtoelevering ondervangen!’

Ready to Go: Sofon weet de snelheid 
in implementaties te houden. Hoe dit 
kan? Dat licht Sofon-klant Voortman 
Automatisering toe.

Expert aan ’t woord: Schmit Parkeer-
systemen biedt haar parkeeroplossingen 
nooit meer te duur of te goedkoop aan, 
dankzij Sofon.

Onze jarenlange 

parkeerkennis én 

onze parkeer-

oplossingen liggen 

vast in Sofon
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Een interview met Rob Luiken (Manager Engineering & Calculation) 
van Schneider Electric: “Dankzij Sofon hebben onze Engineers meer 
tijd en aandacht voor de klant.”

Business Case

Expert aan ’t woord
Een interview met Ron van Hagen (Coördinator Logistiek) van 
Schmit Parkeersystemen: “Onze jarenlange parkeerkennis én onze 
parkeeroplossingen liggen vast in Sofon.”

Ready to Go
Een interview met Robert Oude Avenhuis (Manager Inside Sales) van 
Voortman Automatisering: “Ik had verwacht dat de implementatie véél 
meer tijd zou kosten.” 

Nieuwe klanten - Activiteiten 

Economisch gezien was 2011 een uitzonderlijk 
jaar. Instabiliteit en onzekerheid waren de 
kernwoorden. Dankzij het vertrouwen van veel 
bestaande en nieuwe klanten kon Sofon zich aan 
die tendens onttrekken. Onze omzet steeg met 
24% en onze winst groeide nog sterker, waarmee 
we nu twaalf achtereenvolgende jaren van winst 
hebben gerealiseerd. Dat maakt Sofon een be-
trouwbare en stabiele partner, ook voor 2012!

Maar wat nog veel interessanter is, is dat onze 
klanten mede dankzij Sofon-software beter in 
staat zijn de economische ontwikkelingen het 
hoofd te bieden. In tijden van snelle economische 
veranderingen is het meer dan ooit van belang om 
snel te kunnen reageren, of nog beter: te antici-
peren. Sofon Guided Selling maakt het verkoop-
proces sneller, slimmer en beter.

In deze uitgave van Sofon Nieuws leest u hoe 
Schneider Electric, Voortman Automatisering 
en Schmit Parkeersystemen hun verkoopproces 
verbeterden. 

Otto van der Tang
Managing Director

Economie
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Wat doet Schmit Parkeersystemen?
“Schmit Parkeersystemen is specialist op het gebied van par-
keeroplossingen. Hierbij moet je denken aan oplossingen 
voor: achteraf betaald parkeren (bijvoorbeeld parkeergarages), 
vooraf betaald parkeren (straatparkeren) en toegangscontrole-
systemen. Deze systemen worden modulair opgebouwd en 
bestaan uit hoogwaardige hard- en softwarecomponenten van 
internationaal gerenommeerde fabrikanten uit onder andere 
Duitsland, Zweden, België en Nederland. In de afgelopen 
vijfentwintig jaar hebben we honderden parkeer gerelateerde 
projecten gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de gemeente 
Breda voorzien van oplossingen voor achteraf betaald parke-
ren en de gemeente Amsterdam en Utrecht van oplossingen 
voor vooraf betaald parkeren.”

Hoe past Schmit Parkeersystemen Sofon toe?
“Wij gebruiken Sofon voor het maken van offertes. Ik ben 
allereerst gestart om de kennis van één van onze oplossingen 
in Sofon onder te brengen: achteraf betaald parkeren. De 
andere oplossingen – vooraf betaald parkeren en de toe-
gangscontrolesystemen – hebben een bepaalde overlap met 
het achteraf betaald parkeren. We hebben besloten om één 
model te maken. Dus als er een wijziging van toepassing is 
op alledrie de oplossingen, dan breng je de wijziging maar 
één keer aan. Dat werkt erg effi ciënt.”

Hoe was de situatie vóór Sofon? 
“Voordat we Sofon inzetten, kopieerden we veel tekst uit be-
staande offertes om tot een nieuwe offerte te komen. Je moest 
dus heel goed weten wat er in de tussentijd allemaal veran-
derd was in de vorm van specifi caties, teksten en plaatjes... 
Calculeren deden we aan de hand van Excel-sheets. Product-
wijzigingen of -aanvullingen werden echter niet in Excel bij-
gehouden. Dat zorgde voor problemen bij het calculeren en 
aanbieden, maar ook bij het orderproces. Ik – als Coördinator 
Logistiek – zag dan bijvoorbeeld fouten voorbij komen die 
ik moest corrigeren om toch een volledige installatie bij de 
leveranciers in te kopen. Het gevaar bestond dan dat de in-
stallatie te goedkoop aangeboden was. Of dat de kostprijs te 
hoog was ingeschat, waardoor een order aan onze neus voor-
bij ging.” 

Hoe is de situatie met Sofon? 
“Nu we met Sofon werken, weten we dat een offerte compleet, 
uniform, up-to-date en foutloos de deur uitgaat. Erg belang-
rijk als je een volledig project aanbiedt: van de oplossing zelf 
tot installatie, sevice en onderhoud. Het voordeel van Sofon 
is dat we het model zelf vorm hebben gegeven en eenvou-
dig zelf kunnen onderhouden. Je bepaalt de volgorde van de 
vraag-antwoordopzet zelf, zodat je een heel logische werk-
wijze creëert. Ook nieuwe medewerkers kunnen al snel aan 
de slag met Sofon. Sofon leidt hen door het proces, biedt zo-
nodig extra informatie en behoedt hen voor fouten: onmoge-
lijke combinaties aanbieden kan nu eenmaal niet. We hebben 
dus echt jarenlange parkeerkennis en de diversiteit van ons 
parkeerproduct in Sofon vastgelegd. De integratie met ons 
ERP-systeem heeft ons ook veel winst opgeleverd. Soms heb-
ben we wel te maken met 400 orderregels per order. We zijn 
blij dat we die niet meer handmatig hoeven in te voeren. Dat 
bespaart ons tijd en voorkomt fouten.”

Onze jarenlange 
parkeerkennis én onze 

parkeeroplossingen 
liggen vast in Sofon

Ron van Hagen  
COÖRDINATOR LOGISTIEK
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expert aan ’t woord

 RESULTATEN
    · Offertes zijn compleet, uniform, up-to-date en foutloos 

    · Model is door Schmit Parkeersystemen zelf gebouwd en 
  te onderhouden

    · Nieuwe medewerkers kunnen snel aan de slag met Sofon

    · Jarenlange parkeerkennis en diversiteit van parkeerproduct 
  ligt vast in Sofon

    · Integratie met ERP-systeem voorkomt dubbele invoer en 
  fouten



Sofon ondervangt complexiteit 
in de bouwtoelevering

Case
Dankzij Sofon 

hebben onze 
Engineers meer 

tijd en aandacht 
voor de klant

business case
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Als wereldwijd specialist in energiemanagement, 
met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt 
Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om 
energie veilig, betrouwbaar, effi ciënt, productief en 
groen te maken voor meerdere marktsegmenten. 
Schneider Electric heeft leidende posities in energie 
& infra, industriële processen, gebouwautomatise-
ring en data- & netwerkcenters, maar ook een brede 
aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 

hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet ge-
realiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder 
het motto ‘make the most of your energy’ helpt 
Schneider Electric mensen en bedrijven het maxi-
male uit hun energie te halen. Sofon helpt Schneider 
Electric om het beste uit het verkoopproces te halen. 
Rob Luiken (Manager Engineering & Calculation) 
vertelt hoe dit gelukt is.

Meer gemak en meer ondersteuning 
Als specialist in energiemanagement beschikt Schneider 
Electric over een erg breed productaanbod; vanaf de opwek-
king van elektriciteit tot aan de wandcontactdoos. Luiken: 
“Veel van onze producten zijn van zichzelf niet complex, 
maar bij de meeste producten is het juist complex om ze te 
combineren tot een kloppende oplossing. Daar konden we 
wel wat hulp bij gebruiken.” Schneider Electric beschikte 
over calculatiesoftware die enige ondersteuning bood bij het 
calculeren. “Het programma was in eigen beheer ontwikkeld, 
maar voldeed niet meer aan de huidige wensen. Bovendien 

was het onderhoud ineffi ciënt, liet de gebruiksvriendelijkheid 
te wensen over en was het erg lastig om nieuwe productgroe-
pen te implementeren. Het was dus tijd om op zoek te gaan 
naar software die meer gemak en ondersteuning bood. Niet 
alleen bij calculaties, maar in het volledige verkoopproces. 
Sofon won het qua fl exibiltiteit van concurrende systemen.” 

Projectteam
Schneider Electric bevond zich in een erg drukke periode 
op het moment van de implementatie. “Dan is de behoefte 
aan een dergelijk systeem eigenlijk het grootst. Maar je moet 

Rob Luiken



wel tijd zien vrij te maken voor de invoering van een nieuw 
systeem. De Sofon-consultant wist ons hier goed in uit te 
dagen. Hij zat al snel goed in onze materie. Erg knap, 
zeker omdat Sofon in totaal uiteenlopende branches wordt 
toegepast. Twee van onze eigen support engineers – Marco 
Bijwaard en Hans Mooijen – maakten het projectteam com-
pleet. Hans beschikt over enorm veel productkennis; hij kent 
praktisch elk schroefje en boutje. Met al zijn ervaring en 
productkennis vormde hij een echte vraagbaak voor Marco 
die de implementatie verrichtte. Marco staat wat verder van 
de materie af, heeft affi niteit met ICT en beschikt over ana-
lytisch denkvermogen. Zeer nuttige eigenschappen bij een 
dergelijke implementatie!”

Levend systeem
Het projectteam bracht allereerst de kennis van de meest 
voorkomende productreeksen in Sofon onder. “Van de twin-
tig productreeksen, hebben we er eerst vijf geïmplementeerd. 
Daarmee konden we 80% van de offertes maken. Zo deden 
we alvast wat ervaring op, terwijl we tegelijkertijd de andere 
productreeksen implementeerden. Nu kunnen we 95% van 
alle offertes met Sofon maken. Sofon functioneert als een 
levend systeem. We verzamelen wensen, overdenken die en 
voeren ze in het Sofon-model door. Ook overdenken we eer-
der gemaakte keuzes. Wat in het begin logisch lijkt, is dat in 
een later stadium wellicht niet meer. We staan nu echt achter 
ons model, omdat we het zelf gemaakt hebben. We hebben 
zelfs geen consultancy nodig voor extra wensen en uitbrei-
dingen.”

Meer tijd en aandacht voor de klant 
Aanvragen die bij Schneider Electric binnenkomen, zijn heel 
divers. “Het kan gaan om aanvragen van installateurs – een 
lijst met een overzicht van benodigde materialen – maar 
vaker krijgen we bestekken van aannemers in handen. We 
maken een vertaalslag van de tekeningen en specifi caties in 
het bestek naar de benodigde producten. In Sofon geef je aan 
wat de breedte en de lengte van bijvoorbeeld een kabeldraag-
systeem is, hoeveel aftakkingen er zijn en waar ze zitten. We 
hebben nu meer tijd en aandacht voor de klant, omdat we ons 
nu niet meer hoeven te concenteren op te gebruiken boutjes, 
moertjes, beugeltjes en klemmetjes. Dit doet Sofon voor ons. 

Ook vindt er direct een toetsing plaats van de invoer en de ge-
maakte combinaties. Onze Engineers hoeven nu geen infor-
matie meer op te zoeken en hoeven minder uit het hoofd te 
weten. Ze kunnen zich dus met lastigere vraagstukken bezig-
houden. Zelfs nieuwe medewerkers zijn zo vlot aan de slag.”

Complete offerte en materiaallijst
De ingevoerde gegevens vormen de basis van een offerte. 
“Meerdere installateurs vragen een offerte voor hetzelfde 
werk aan. Deze offertes zijn onderling net even anders. Maar 
uitgaande van één offerte kunnen we de andere offertes nu 
snel maken. Uiteindelijk scoort één van de installateurs het 
werk. Vaak komen er dan nog wat wijzigingen in de offerte. 
Voorheen was dat vervelend. Eigenlijk betekende dat: weer 
opnieuw beginnen. Een gewijzigde offerte is tegenwoordig 
veel sneller gemaakt; even wat keuzes veranderen. Op het 
moment dat de offerte order wordt, doen zich twee situaties 
voor: we krijgen de order voor de totale levering inclusief al-
lerlei engineering. Of de desbetreffende installateur koopt 
onze producten in via een groothandel. Wij genereren dan 
een materiaallijst met Sofon. In deze Bill-of-material (BOM) 
staan alle aantallen en artikelnummers opgesomd; desge-
wenst alle artikelen getotaliseerd per productgroep, of een 
gedetailleerde lijst per tekening (bijvoorbeeld per bouwlaag). 
Dit dient het bestelgemak van de installateur.”

Scepsis overwonnen
Nu het oude systeem voorgoed achter Schneider Electric ligt 
en de implementatie van Sofon een feit is, blikt Luiken nog 
eens terug: “De aanvankelijke scepsis in de organisatie is 
helemaal verdwenen. “In het begin hoorde ik nog wel eens 
een kritische noot: ‘Zo’n systeem kan de complexiteit in de 
bouwtoelevering niet ondervangen.’ En je ziet maar, het is 
zonder problemen gelukt! Dat is te danken aan de vele moge-
lijkheden van Sofon en een nieuwe denkwijze die je aanleert 
bij de implementatie. Als je denkt zoals de klant zijn vraag 
specifi ceert, dan blijkt er veel meer mogelijk te zijn dan je 
dacht. Onze offertedoorlooptijd is verkort en de foutkans is 
verkleind. Daarnaast is het onderhoud veel effi ciënter. Wijzi-
gingen vinden plaats op één plek en offertes zijn direct weer 
up-to-date. Reden genoeg om het gebruik van Sofon in de toe-
komst verder uit te bouwen.” 
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 RESULTATEN
    · Complexiteit in de bouwtoelevering ondervangen

    · Van alle offertes is 95% met Sofon te maken

    · (Gewijzigde) offertes vlot en foutloos te maken met 
  gebruikersvriendelijk systeem

    · Mogelijkheid om BOM’s te genereren; lijst van alle 
  artikelen getotaliseerd per productgroep of een 
  gedetailleerde lijst per tekening

    · Informatie niet meer in hoofden, maar in Sofon

    · Automatische toetsing van ingevoerde data en gemaakte 
  combinaties

    · Meer tijd en aandacht voor de klant

    · Geen consultancy benodigd voor extra wensen en 
  uitbreidingen

Rob Luiken

Marco Bijwaard

Hans Mooijen



Sofon biedt Voortman compleet 
verkoopondersteunend systeem

Ik had verwacht dat 
de implementatie véél 
meer tijd zou kosten

Als u aan het woord ‘software-implementatie’ 
denkt, dan denkt u wellicht aan lange doorloop-
tijden, hoge kosten en maatwerk. Dat gaat misschien 
op voor traditionele software-implementaties, maar 
niet voor een evolutionaire implementatieaanpak 
als Sofon Ready to Go. Sofon weet de snelheid 
in implementaties te houden. Dit keer laten we u 

kennis maken met het bedrijf Voortman Automati-
sering. Voortman ontwikkelt, bouwt, installeert en 
onderhoudt CNC-gestuurde bewerkingsmachines 
voor de staalverwerkende industrie en de staalhan-
del. Samen met Robert Oude Avenhuis – Manager 
Inside Sales bij de Nederlandse vestiging in Rijssen 
– blikken we terug op een vlotte implementatie.

ready to go
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Robert Oude Avenhuis

Compleet verkoopondersteunend systeem
Voortman heeft in de afgelopen jaren een fl inke groei door-
gemaakt. Inmiddels heeft de machineproducent niet alleen 
verkoopkantoren in Nederland, de VS, Rusland en Australië, 
maar ook een uitgebreid, wereldwijd dealernetwerk. Oude 
Avenhuis: “De groeiende, internationale klantenkring nood-
zaakte ons om het verkoopproces te optimaliseren. Hiervoor 
waren wij op zoek naar een compleet verkoopondersteunend 
systeem. En Sofon bleek érg compleet te zijn. Wij gebruiken 
Sofon volledig: van CRM tot offertegeneratie – en alles wat 
er tussenin zit. Ikzelf ben betrokken geweest bij de CRM-
implementatie.”

Fase 1 – Voorbereiding 
Voor de implementatie introduceerde Sofon het Ready to Go-
concept bij Voortman: een gestructureerde implementatie-
aanpak, van de voorbereiding tot aan de livegang. “Samen 
met een Sofon-consultant brachten we onze wensen en eisen 
onder in een projectplan. Op die manier hadden we al vlot 
een beeld van de doorlooptijd en benodigde manuren. Het 
kwam erop neer dat de consultant en ik één dag per week 
inplanden, gedurende enkele maanden. Ik had verwacht dat 
we veel meer tijd nodig zouden hebben, maar dat is me alles 
meegevallen. Waarschijnlijk kwam dit door onze matchende 
werkwijzes. De consultant ging kritisch en gestructureerd 
aan de slag. Zo werk ik ook het liefst!”
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SimulatieVoorbereiding Realisatie
Overdracht
& Livegang

 RESULTATEN
    · Eén compleet verkoopondersteunend systeem: van CRM 
  tot offertegeneratie

    · Vlotte implementatie:
     · Weinig consultancy benodigd (twaalf dagen, 
   gedurende drie maanden)
     · Waardering voor rol Sofon: kritisch en gestructureerd
     · Geen afhankelijkheid van Sofon-consultant 

    · In één oogopslag op de hoogte van jaren aan klanthistorie

    · Koppeling en synchronisatie e-marketingpakket

    · Installed base is te managen

    · Managementrapportages staan ter beschikking

    · Opportunities zijn te managen

Fase 2 – Simulatie
Voortman wilde de Sofon Sales Organizer inzetten om ver-
kooptrajecten in kaart te brengen, contactmomenten vast te 
leggen en inzicht te krijgen in de acties en scoringskansen 
van verkoop. “Maar we hadden ook wat wensen op het vlak 
van de inrichting van de Sales Organizer. Zo wilden we er 
wat velden bij en andere velden wilden we juist hernoemen 
of verwijderen. Dit om ons gebruiksgemak te bevorderen. 
Tijdens deze fase hebben we vooral veel getest en alternatieve 
oplossingen afgewogen. Als ik er niet uitkwam, dan had de 
consultant altijd wel een paar goede oplossingen waarvan ik 
het best passende idee koos.”

Fase 3 – Realisatie 
Het was voor Voortman belangrijk om over een gebruikers-
vriendelijk systeem te beschikken: “We wilden met zo min 
mogelijk muisklikken ons doel bereiken. Sofon stuurt mede-
werkers nu echt. Als we één veld ingevuld hebben, dan wordt 
een ander veld bijvoorbeeld verplicht omdat die informatie 
nodig is om een rapport te maken. Erg handig.” Daarnaast 
wilde Voortman de inzage van informatie per Business Unit 
regelen. “We hebben Business Units over de hele wereld. Het 
is dan niet nodig voor een medewerker uit de VS om oppor-
tunities in Rusland in te zien. Daarom hebben we Sofon zo 
ingesteld dat verkopers in het buitenland alleen hun eigen 
opportunities en activities kunnen bekijken. De verkopers in 
Rijssen hebben wat meer rechten. Zij zijn vaak aan bepaalde 
verkoopkantoren in het buitenland gelinkt voor ondersteu-
ning.”

Fase 4 – Overdracht & Livegang
In de laatste fase zette Oude Avenhuis zijn kennis op papier 
in de vorm van een handleiding. Vervolgens presenteerde 
hij de mogelijkheden van de Sofon Sales Organizer aan zijn 
collega’s. “Door mijn opgedane ervaring had ik hiervoor geen 
ondersteuning van een consultant nodig. Sofon is intern po-
sitief ontvangen. De twintig collega’s die met Sofon werken, 
zijn erg tevreden over het gebruiksgemak. Ook is het fi jn dat 
Sofon als één geheel werkt. Je hebt geen apart CRM-systeem, 
productconfi gurator, offertegenerator... Vanuit een klant maak 
je een offerte aan. Alle offertes worden automatisch opgesla-
gen bij de juiste klanten. Je bent dus in één oogopslag op de 

hoogte van jaren aan klanthistorie. Voor ons dus geen uitge-
breide mappen in archieven en losse Word-bestanden meer. 
Er is nu structuur.” 

Rapportages en e-marketing
Voortman maakt ook gebruik van rapportages in de Sales 
Organizer. “We hebben inzicht in onze installed base en 
kunnen eenvoudig een referentielijst maken. In de Sales 
Organizer geven we bijvoorbeeld aan dat we willen weten 
welke klanten machinetype A in land B hebben staan. Met 
een paar drukken op de knop rolt er een lijst met referen-
ties uit. Daarvan kiezen we dan een selectie van bedrijven die 
geschikt zijn voor een referentiebezoek door één van onze 
potentiële klanten. Vroeger hielden we deze referentielijst 
handmatig bij in Word. Toen duurde het soms wel een uur 
om een aantal goede referenties te vinden. Een andere moge-
lijkheid die we erg waarderen is de koppeling tussen Sofon en 
ons e-marketingpakket. Elke avond vindt er een synchronisa-
tie plaats. Dat betekent dat als ik aan het einde van de middag 
nog vijf nieuwe contacten toevoeg, deze de volgende ochtend 
direct mee kunnen gaan in een nieuwe e-mailing. Het scheelt 
ons veel tijd met het exporteren en importeren van data. En 
we weten nu dat alle data up-to-date is. Dat is nodig, als je 
– net zoals wij – regelmatig e-mailings verstuurt.”



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

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:

KOMA is een eigenzinnige producent van koudetechnieken. KOMA is al ruim 70 jaar 

vertrouwd met de specifi eke eigenschappen van de te koelen of in te vriezen producten. 

Voor haar klanten blijft KOMA voortdurend op zoek naar innovaties. 

Door haar zelfkritische karakter kwam KOMA tot de conclusie om ook intern te inno-

veren en haar ERP-systeem te vervangen. KOMA heeft daarbij gekozen voor de combinatie Microsoft 

Dynamics AX en Sofon. Hiervoor is KOMA in zee gegaan met Sofon-partner Pulse. Sofon zal vooral 

worden ingezet voor de verbetering, versnelling en vereenvoudiging van het offerte- en orderproces.

Transwall is ontwikkelaar en producent van beweegbare – vloer-tot-plafond en bouwkun-

dige – wandsystemen. Opgericht in 1963 in de westelijke voorsteden van Philadelphia, heeft 

het merk zich inmiddels stevig gepositioneerd in het segment van verplaatsbare muren in 

de interieurindustrie. De kwalitatief hoogwaardige producten en superieure diensten levert 

Transwall onder andere aan de oosterse markt. Transwall is ook al langere tijd een betrouwbare leverancier 

van de federale overheid met installaties in de VS en de rest van de wereld.

Transwall heeft Sofon gekozen om het verkoop-en offerteproces te verbeteren. Ze maken gebruik van 

zowel Sofon Sales Organizer (CRM) als Sofon Proposal Organizer (Offertegenerator).

activiteiten

Evenementen
Sofon Seminar 
29 Maart
Kasteel Maurick, 
Vught (NL)
Thema: “Meer verkopen 
in uitdagende tijden”
Sprekers: Rob Luiken 
(Sofon-klant: Schneider 
Electric), Lex Tholen 
(RedFoxBlue) en 
Bert de Vries (Sofon). 
Aanmelden? 
www.sofonguidedselling.
com/seminar 

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van Sofon en WIN!

Sofon houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen op 

het gebied van Guided Selling. Zo organiseren wij een 

aantal keer per jaar een seminar, maar verschijnt Sofon 

Nieuws ook elk kwartaal. Als u prijs stelt op het ont-

vangen van de elektronische versie van deze mailings, 

meld u dan aan. Iedere 50e inzender ontvangt een 

digitale fotolijst om het bureau mee op te sieren. 

U kunt zich inschrijven op onze website 

www.sofon.com. Vul het contactformulier in 

onder vermelding van ‘Actie digitale fotolijst’.


