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Business Case: Erbi is een innovatieve 
leverancier van keuken- en werkbladen. 
Het specifi ceren van een keukenblad is 
complexer dan het op het eerste ge-
zicht lijkt. Erbi wilde deze complexiteit 
ondervangen. Dit doel is bereikt met 
Sofon Guided Selling Software. 

Sofon in Practice: Kinkelder ontwikkelt, 
produceert en verkoopt metaalcirkelza-
gen. Toen Kinkelder een nieuw ERP-pakket 
nodig had, was een goede productconfi -
gurator daarbij een vereiste. Kinkelder 
zag de oplossing in de combinatie van 
Microsoft Dynamics AX en Sofon. 

Expert aan ’t woord: Smeva produ-
ceert koelcellen, vriescellen, koeltoon-
banken, koelwandmeubelen en bedie-
ningstoonbanken voor supermarkten 
en speciaalzaken. Smeva wist duidelij-
ke verbeteringen met Sofon te behalen 
in offertedoorlooptijd en inwerktijd. 

Dankzij Sofon 

zijn nieuwe 

medewerkers 

sneller productief

Stefan de Rijk   Erbi

Gert Braakman   Erbi

Peter Paul Wortman   Erbi
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Erbi is een innovatieve keukenbladenleverancier die constant op zoek 
is naar nieuwe materialen en toepassingen die onderscheidend zijn 
in eigenschappen en uitstraling. Erbi wilde de complexiteit van haar 
producten ondervangen. En dit heeft Erbi inmiddels bereikt met Sofon 
Guided Selling Software. Een foutloze offerte is vlot geproduceerd 
zonder dat een dealer of medewerker alle productkennis in zijn hoofd 
hoeft te hebben. Dit heeft ervoor gezorgd dat er binnen Erbi meer werk 
verricht wordt door minder medewerkers. 

Business Case

Expert aan ’t woord
Een interview met Jenny van Gompel van Smeva. Smeva produceert 
koelcellen, vriescellen, koeltoonbanken en koelwandmeubelen. Smeva 
zet Sofon in voor het confi gureren van producten en voor de totstand-
koming van calculaties, offertes en stuklijsten. Dankzij Sofon heeft 
Smeva de offertedoorlooptijd versneld en de inwerktijd van nieuwe 
medewerkers verkort.

Sofon in Practice
Kinkelder ontwikkelt, produceert en verkoopt metaalcirkelzagen. 
 Kinkelder was niet alleen op zoek naar een nieuw ERP-pakket, maar 
ook naar een productconfi gurator. Kinkelder zag de oplossing in de 
combinatie van Microsoft Dynamics AX en Sofon. AX en Sofon bieden 
Kinkelder meer inzicht. Hierdoor kan Kinkelder beter sturen én dus 
vooruitgang boeken.

Nieuwe klanten – Agenda

Veel bedrijven nemen initiatieven om productie-
processen meer “lean” te maken. “Lean manage-
ment” zorgt voor processen die sneller verlopen, 
waarbij minder verspilling optreedt. In de concur-
rentieslag met lage-lonenlanden kunnen westerse 
productiebedrijven het zich niet veroorloven om 
vertragingen en verspillingen in productieproces-
sen te laten voortbestaan. Bedrijven die “lean 
manufacturing” hebben ingevoerd, hebben erva-
ren dat de kans op fouten in een proces afneemt 
naarmate het proces sneller verloopt. 
Maar hoe zit het eigenlijk met het verkoopproces? 
Het wordt steeds duidelijker dat vertraging en 
verspilling in het verkoopproces een exponenti-
eel negatief effect kunnen hebben op de gehele 
organisatie. Wanneer al in de eerste gesprekken 
met de klant (onbewuste) vergissingen optreden 
over de wensen van de klant, kan dit leiden tot de 
ultieme vorm van verspilling: het maken van een 
product dat de klant niet bedoeld had en dat dus 
weggegooid kan worden. Hoe trager het verkoop-
proces verloopt, hoe groter de kans dat er fouten 
optreden.  
Het verdient daarom overweging om het verkoop-
proces slimmer en sneller te maken. Een slimmer 
en sneller verkoopproces leidt niet alleen tot 
een betere kwaliteit van verkoop – maar zorgt er 
automatisch voor dat de achterliggende proces-
sen meer “lean” worden.  Een dollar investeren in 
“lean sales” zou wel eens een beter rendement op 
kunnen leveren dan het investeren van diezelfde 
dollar in “lean manufacturing”!
Maar, hoe doe je dat? Lees in dit nummer van 
 Sofon Nieuws hoe de ondernemingen Erbi, Smeva 
en Kinkelder hebben geïnvesteerd in het slimmer 
en sneller maken van verkoop – en laat u overtui-
gen door hun resultaten! 

Otto van der Tang
Managing Director
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1 Wat doet Smeva?

“Wij produceren koelcellen, vriescellen, koeltoonbanken en 
koelwandmeubelen. Onze producten staan in super markten 
om melk en voorverpakt vlees koel te houden. Eveneens pro-
duceren wij bedieningstoonbanken en klantspecifi eke toon-
banken voor slagerijen. Onze dealers zijn wereldwijd ver-
spreid en hebben het contact met de eindklant:  supermarkten 

en speciaalzaken. Onze dealers leggen de plannen van de 
supermarkt aan ons voor, zodat wij een aanbieding kunnen 
maken. De dealers verrichten daarna de daadwerkelijke in-
stallatie.”
 
2 Waarvoor gebruikt Smeva Sofon?

“Wij zetten Sofon in voor het confi gureren van producten en 
voor de totstandkoming van calculaties, offertes en stuklijs-
ten. Ook beschikken we over het CRM-pakket van Sofon, de 
Sales Organizer. In de Sales Organizer plannen we regelmatig 
activiteiten in voor onze buitendienst. Als zij de deur uit zijn, 
dan kunnen we hen eenvoudig wijzen op een op te volgen 
offerte of een te plegen telefoontje. Ook leggen wij afspraken 
met onze dealers vast in de Sales Organizer. Dat is erg han-
dig, omdat onze werknemers met hun eigen dealers werken. 
Als een werknemer op vakantie is of ons bedrijf verlaat, kan 
een collega zijn taken eenvoudig overnemen: alle afspraken, 
maar ook orderbevestigingen en tekeningen staan in de Sales 
Organizer. Dat bespaart ons veel zoekwerk in het archief.”

3 Waarvoor zetten jullie dealers Sofon in?

“Een aantal van onze dealers zet Sofon in voor het maken 
van calculaties en offertes voor de koel- en vriescellen. Dit 
bespaart ons tijd, omdat wij er zelf niet meer aan te pas hoe-
ven te komen. Zodra een offerte omgezet wordt in een order, 
kunnen wij de order inlezen en starten met de productie. In 
de toekomst willen we de dealerapplicatie uitbreiden en wel-
licht ook via internet beschikbaar stellen.”

4 Hoe was de situatie voor Sofon? 

“Voordat Sofon werd ingezet, werd er gebruikgemaakt van el-
lenlange Excel-lijsten waarin gecalculeerd werd. Het was erg 
lastig om hier de niet benodigde onderdelen uit te fi lteren, 
vooral voor nieuwe medewerkers. In principe kon je alles 
aanbieden wat je maar wilde. Of het daadwerkelijk maakbaar 
was, was een tweede. Het gehele proces duurde ook veel lan-
ger – al snel 2 á 3 uur. En kreeg je dan een telefoontje tussen-
door, dan was je de draad kwijt en kon je opnieuw beginnen. 
Want: waar was ik ook alweer gebleven? Nu is het anders. Al 
word je onderbroken, je ziet precies waar je gebleven bent. 
Je kunt nu eenmaal niets vergeten en zo rond je een offerte 
binnen een half uur af.” 

5 Wat is er verder bereikt met Sofon?

“Dankzij Sofon kunnen nieuwe werknemers snel aan de slag, 
zonder al te veel uitleg. Zij beantwoorden vragen over onze 
producten voor de totstandkoming van een offerte, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van defaults en uitsluitingen. Hier-
door hoeven zij niet direct alle productkennis te hebben om 
offertes te kunnen maken. Voorheen bedroeg de inwerktijd 
al snel een jaar. Tegenwoordig zijn werknemers al na twee 
maanden productief.” 

Dankzij Sofon 
zijn nieuwe 

medewerkers 
sneller productief

Jenny van Gompel 
MANAGER CUSTOMER SERVICE

5 vragen aan een Sofon User
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   Expert aan ’t woord

 Naam: Jenny van Gompel

 Leeftijd: 36

 Functie:  Manager Customer Service

 Bedrijf:  Smeva

 Product:  koel- en vriescellen en koelmeubelen

 Vestigingen:  Nederland en België

expert aan ’t woord



Erbi verzet met minder personeel
meer werk dankzij Sofon 

Case

Een ERP-pakket is 
gewoon niet geschikt 

om producten 
mee te confi gureren

Anton Boonstra

business case
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Peter Paul Wortman

Gert Braakman

Stefan de Rijk

Erbi is een innovatieve leverancier van keuken- en werkbladen. 
Het specifi ceren van een keukenblad is complexer dan het op 
het eerste gezicht lijkt. Erbi wilde deze complexiteit onder-
vangen en vond de oplossing in Sofon. Na een implementatie 
van enkele maanden konden Erbi en haar dealers de vruchten 

al plukken van dit verkoopondersteunende systeem. Stefan de 
Rijk (Project Manager), Anton Boonstra (Interim Programma 
Manager), Gert Braakman (IT Manager) en Peter Paul Wortman 
(Product Manager) vertellen over de implementatie en de 
resultaten.



Complexe keukenbladen
De focus van Erbi ligt op de productie van keukenbladen 
voor de keukenmarkt in Nederland. Daarnaast maakt Erbi op 
projectbasis ook allerlei andere toepassingen. De producten 
worden vrijwel allemaal in eigen huis geproduceerd. Hierbij 
maakt Erbi gebruik van uiteenlopende materialen: Ceasar-
stone, Corian, topcore, glas, massief edelhout... Boonstra: “Er 
komt veel kijken bij de productie van een keukenblad. Je moet 
namelijk rekening houden met materialen, uitsparingen, de 
positionering van de kookplaat en kranen... En elk keukenblad 
is maatwerk. Dus je hebt te maken met echt millimeterwerk en 
dat maakt het lastig.”

Effectiviteitslag en besparingen  
Erbi wilde de complexiteit van haar producten ondervangen 
en daarmee de doorlooptijd van orders verkorten. Daarnaast 
zag Erbi mogelijkheden tot besparing door producten in één 
keer goed in het systeem onder te brengen en foutloos te pro-
duceren. Boonstra: “Een goede productconfi gurator zou ons 
behulpzaam kunnen zijn bij het sneller en kwalitatief beter 
in kaart brengen van de klantvraag. De productconfi gurator 
binnen ons ERP-systeem voldeed niet aan onze eisen. Het 
onderhoud was te tijdrovend.” De Rijk vult aan: “Vanwege de 
complexiteit van de keukenbladen kon slechts 60 á 70 procent 
van de orders direct ingevoerd worden in de oude product-
confi gurator. De rest moest handmatig aangepast worden.” 
Boonstra gaat verder: “We zijn toen gaan kijken of andere 
ERP-pakketten een oplossing boden, maar een ERP-systeem 
is gewoon niet geschikt om producten mee te confi gureren. 
Uiteindelijk zijn we met zo’n 5 á 6 leveranciers van product-
confi guratoren om de tafel gaan zitten. Bij Sofon was meteen 
een klik: ‘zij begrepen wat we zochten’.” Sofon werd gevraagd 
om een oplossing te bieden voor zowel de Verkoop Binnen-
dienst als de dealers van Erbi: de keukenzaken.

Dealers
De dealers van Erbi werken met hun eigen tekenpakketten. 
Hiermee stellen ze tijdens een verkoopgesprek een keuken 
voor de klant samen. Boonstra: “Idealiter wilden we Sofon 
met hun tekenpakketten integreren: alle informatie die in het 
tekenpakket verwerkt wordt, wordt doorgegeven aan Sofon 
waarna wij kunnen gaan produceren. Dit is ook mogelijk, maar 
de tekenpakketten moeten daarvoor meer specifi caties ter be-
schikking stellen. Vooralsnog hebben we er voor gekozen om 
te werken met de webversie van de Sofon-software. De dealers 
kunnen alle specifi caties van het keukenblad opgeven via een 
website – Digitaal bestellen – en deze informatie wordt direct 
doorgeschoten naar onze productieafdeling.”
 
Vlotte implementatie 
Erbi is na een implementatie van 3,5 maand live gegaan met 
de applicatie voor de Verkoop Binnendienst en de dealers. De 
Rijk: “We hebben de implementatie vlot doorlopen, doordat 
we ervoor gekozen hebben om twee man fulltime op Sofon 
te zetten. Zo konden zij zich snel ontwikkelen en meedenken 
tijdens het proces. We kunnen nu zo’n 85% van alle orders 
direct in Sofon invoeren en 15% moet nog kleine aanpassingen 
ondergaan. Dit is al een hele verbetering ten opzichte van de 
60 á 70 procent voorheen. Ons streven is om aan slechts 10% 
van de orders een handmatige aanpassing te doen, bijvoorbeeld 
in een CAD-tekening. Het heeft geen zin om die 10% ook nog 
in Sofon onder te brengen. Als een dergelijke aangepaste order 
maar enkele keren per jaar voorkomt, levert het geen rende-
ment op om dat te modelleren.” 

Inrichting en onderhoud
Binnen Erbi zijn Gert Braakman en Peter Paul Wortman ver-
antwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van Sofon. 
Braakman: “Sofon heeft veel mogelijkheden en is volledig naar 
je eigen wensen in te richten. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik het een mooi pakket vind.” Wortman gaat verder: “Ook 
wijzigingen en uitbreidingen zijn gemakkelijk aan te brengen. 
Of het nu gaat om het aanbrengen van een wijziging in een 
product of in de vormgeving van de confi gurator.” 

Halvering personeel
Door de inzet van Sofon kunnen de werknemers binnen Erbi 
hun werk vlotter en kwalitatief beter verrichten. Hierdoor heeft 
Erbi het personeel – betrokken bij de totstandkoming van 
offertes en orders – vrijwel kunnen halveren. De Rijk: “Vroeger 
hadden we een aparte orderverwerkingsafdeling en daar moest 
iemand behoorlijk worden ingewerkt om orders in te kunnen 
voeren. Nu kan eigenlijk iedereen de orders invoeren. Zo is 
het werk beter verdeeld, waardoor we intern een stuk fl exibeler 
zijn geworden en de orderstapel snel kunnen verwerken.” 
Boonstra vult aan: “Dit is ook goed voor de klanttevredenheid. 
Klanten krijgen nu binnen 24 uur een correcte orderbevesti-
ging. Voorheen moesten zij wel 5 dagen wachten. En nu hoe-
ven wij ook niet meer na te bellen, omdat wij geen vragen meer 
vergeten dankzij de vraag-antwoordopzet van Sofon. Wij zijn 
meer dan tevreden met de geboekte resultaten.” 

 Wat bereikte de Erbi met Sofon?

    · Complexiteit van producten ondervangen

    · Nu al 85% van de orders direct in Sofon in te voeren.
  Voorheen was dit 60 á 70 procent

    · Oplossing voor Verkoop Binnendienst en dealers

    · Informatie vanaf website Digitaal Bestellen kan 
  ongewijzigd door naar productie

    · Systeem naar eigen wensen in te richten en eenvoudig 
  te onderhouden

    · Besparingen: halvering personeel Customer Service 
  Afdeling

    · Inwerktijd drastisch verkort

    · Betere werkverdeling, waardoor orderstapel snel 
  verwerkt wordt

    · Opdrachtbevestiging wordt binnen 24 uur verstuurd. 
  Voorheen was dit 5 dagen

    · Door vraag- antwoordopzet van Sofon worden geen 
  specifi caties vergeten
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Kinkelder geniet de voordelen 
van de integratie tussen 
MS Dynamics AX en Sofon

AX en Sofon bieden ons meer
inzicht waardoor we beter

kunnen sturen én dus 
vooruitgang boeken

Kinkelder ontwikkelt, produceert en verkoopt me-
taalcirkelzagen. De productie van deze zagen vindt 
plaats in Nederland en Tsjechië. De andere be-
drijven binnen de Kinkelder Groep – gevestigd in 
de VS, Frankrijk, België, Engeland en Duitsland 
– houden zich bezig met inkoop, verkoop en ser-
vice. Toen Kinkelder een nieuw ERP-pakket nodig 
had, was een goede productconfi gurator daarbij 

een vereiste. Kinkelder zag de oplossing in de 
combinatie van Microsoft Dynamics AX en Sofon. 
Sjak Ponjée (Financieel Directeur), Peter Kuipers 
(Applicatie-/Systeembeheerder) en Robbert de Ligt 
(Applicatiebeheerder) lichten toe waarom voor 
deze combinatie gekozen is, hoe de integratie in 
zijn werk gaat en wat de opbrengsten zijn.

Peter Kuipers

sofon in practice
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Sjak Ponjée

Robbert de Ligt



ICT bedrijfsbreed
De Kinkelder Groep is in de afgelopen jaren fl ink gegroeid. 
Binnen Kinkelder ontstond de behoefte om de ICT bedrijfs-
breed gestructureerd aan te pakken en te uniformeren. Dit 
kwam goed uit voor de Zevenaarse vestiging, omdat hier tegen 
de beperkingen van het toenmalige ERP-systeem aan werd 
gelopen. Ponjée: “Wij hadden behoefte aan meer specifi eke 
managementinformatie en een betere sturing van de bedrijfs-
processen. Genoeg reden om een zoektocht te starten naar een 
goed vervangend systeem.” 

Combinatie ERP en productconfi gurator
Kinkelder was niet alleen op zoek naar een nieuw ERP-pakket, 
maar ook naar een productconfi gurator. Ponjée: “Al snel werd 
ons duidelijk dat productconfi guratoren binnen ERP-systemen 
hun beperkingen hebben. Deze gedachte werd ondersteund 
door de implementatiepartner van Microsoft Dynamics AX: 
Pulse. Pulse adviseerde ons om AX enkel voor ERP-functiona-
liteiten in te zetten en niet voor productconfi guratie. Daarvoor 
werd Sofon aangeraden. Ook in de praktijk blijkt dat Sofon veel 
meer mogelijkheden heeft dan de productconfi gurator van AX 
zelf.” 

Implementatie
Tijdens de implementatie heeft Sjak Ponjée zich in eerste in-
stantie zelf op de Sofon-modelbouw gericht: “Als Financieel 
Directeur ben ik verantwoordelijk voor Financiën, Inkoop en 
ICT en had ik modelbouw erbij genomen. Nu houdt Peter 
Kuipers zich bezig met modelbouw en Robbert de Ligt onder-
houdt de informatie waarvan de modellen gebruik maken.” 
De Ligt vult aan: “Wij hebben alle hoofdproducten gemodel-
leerd in Sofon Studio. Dit betekent dat we alle kennis over deze 
producten hebben ondergebracht in een model. Verkopers ge-
bruiken deze modellen om vragen te beantwoorden over de 
producten en deze zo foutloos te confi gureren.” 

Kenmerkenadministratie
Als er een aanvraag voor een product binnenkomt, wordt er 
allereerst gekeken of het artikel al eerder geconfi gureerd is. 
Ponjée: “Dit doen we in AX met de kenmerkenadministratie. 
We typen hier een aantal kenmerken van het betreffende artikel 
in. Als er een positief resultaat uitkomt, dan is de confi guratie 
al eerder voorgekomen. Zo kunnen wij de informatie van eer-
der geleverde artikelen eenvoudig opnieuw gebruiken.” Levert 
de zoekactie in de kenmerkenadministratie geen resultaten op, 
dan zet Kinkelder Sofon Proposal Organizer in om het nieuwe 
product te confi gureren. Ponjée: “In ERP maken we een order-
regel aan, waarna Sofon automatisch wordt gestart om bijvoor-
beeld een zaagblad te confi gureren.” 

Machineaansturing
Zodra de confi guratie voltooid is, worden stuklijsten en rou-
tings vanuit Sofon doorgegeven aan AX. Vervolgens kan de 
order uit voorraad worden geleverd of worden ingepland voor 

productie. Ponjée: “Sofon speelt ook een rol bij het aansturen 
van de lasermarkeermachine die gebruikt wordt om het zaag-
blad van klantspecifi eke informatie te voorzien. Dit proces gaat 
als volgt te werk: in Sofon worden diverse variabelen vastge-
legd en doorgestuurd naar AX. AX levert op basis van deze 
variabelen een orderverzamellijst op. Deze orderverzamellijst 
bevat een barcode. Zodra deze barcode gescand wordt door de 
operator van de lasermarkeermachine op de productievloer, 
wordt de verkooporder opgehaald – waarachter de variabelen 
zitten om de machine mee aan te sturen. Vervolgens voorziet 
de lasermarkeermachine de cirkelmetaalzaag van een logo en 
de juiste diameter en dikte. Dit proces gebeurt nu volautoma-
tisch en foutloos. Voorheen moest de operator cijfers overtypen 
van papier om de lasermarkeermachine te activeren. Hierdoor 
werden vroeger veel fouten gemaakt. Het verkeerd overtypen 
van de codes zorgde voor verkeerde bewerkingen en bijvoor-
beeld de plaatsing van verkeerde logo’s.”

Herconfi gureren
Kinkelder heeft meer bijzondere toepassingen binnen Sofon 
en AX gerealiseerd. Kinkelder kan ook producten collectief 
herconfi gureren. Kuipers: “Als er een verandering optreedt in 
een bewerking of bewerkingstijd, dan kunnen we deze wijzi-
ging doorvoeren voor alle betreffende artikelen. Dit noemen 
we herconfi gureren. Dit hoeven wij niet handmatig te doen. 
Middels een knop ‘herconfi gureren’ kunnen we vanuit AX alle 
artikelen in een bepaalde reeks doorlopen, zodat routings of 
bewerkingstijden automatisch worden aangepast, terwijl het 
artikelnummer hetzelfde blijft. Dit doen we met een batch in 
AX die Sofon oproept.”

Service
Sofon wordt eveneens ingezet voor service bij Kinkelder. Ponjée: 
“Wij hebben een servicemodel in Sofon gemaakt om de onder-
houdsbewerkingen te confi gureren die zaagbladen moeten 
ondergaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om herslijpen of solderen. 
In onze productieruimte zit een medewerker met Sofon en AX. 
Deze medewerker voert de verkooporder in en doorloopt het 
servicemodel door de kenmerken van het zaagblad in te bren-
gen. Vervolgens komt er aan de verkooporder een productie-
order te hangen. Zo gaan de zagen de productie in en worden 
de benodigde onderhoudsbewerkingen uitgevoerd.”
 
Resultaten
De combinatie AX en Sofon heeft Kinkelder tastbare resultaten 
opgeleverd. Ponjée: “Wij hebben nu meer inzicht in voorraden, 
marges, liquiditeiten en onze orderportefeuille. Door dit in-
zicht kunnen we sturen en door deze sturing kunnen we voor-
uitgang boeken. Verdere vooruitgang willen we boeken door 
AX en Sofon uit te rollen bij onze dochterondernemingen. Ook 
zien wij mogelijkheden voor de Web Sales Confi gurator van 
Sofon. Hiermee zouden onze klanten online producten kunnen 
samenstellen.”

 Wat bereikte Kinkelder met AX en Sofon? 

  · Alle productkennis ondergebracht in modellen

  · Bestaande confi guraties hergebruiken 

  · Generatie van foutloze stuklijsten en routings

  · Aansturen lasermarkeermachine

  · Collectief herconfi gureren

  · Confi gureren van servicebewerkingen, zoals herslijpen en 
 solderen

  · Meer inzicht in voorraden, marges, liquiditeiten en order-
 portefeuille
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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

mei 
t/m

juni

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: 

Sapphire  
Frankfurt am Main 
(DE)

17 tm 19 mei 2010

Sofon Seminar 
Kasteel Maurick te 
Vught (NL)

17 juni 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:

Compass Group Nederland behoort tot het Britse Compass Group PLC en is ge-

noteerd op de beurs in Londen. Met meer dan 380.000 medewerkers in ruim 50 

landen levert en ontwikkelt de organisatie originele en innovatieve concepten op het 

gebied van food- en support services. In Nederland verlenen de ruim 4.000 medewerkers van Compass 

Group food- en support services aan bijna 1.000 bedrijven, ziekenhuizen, horecagelegen-

heden, scholen en (overheids)organisaties. De activiteiten worden uitgevoerd onder de namen 

Eurest, Eurest Services en Medirest.

Compass Group Nederland heeft onlangs Sofon Proposal Organizer aangeschaft om offertes en tenders snel 

en foutloos te kunnen maken. Eveneens heeft Compass Group gekozen voor de Approval Portal van Sofon. 

Deze functionaliteit faciliteert autorisatie in het offerte- en tenderproces: aanpassingen aan offerte- en tender-

teksten worden gemeld aan een approver. Deze approver kan de aanpassing goedkeuren of afwijzen. Op dit 

moment is Sofon samen met Compass Group bezig met het implementatietraject. 

Thies is een van de wereldmarktleiders voor wol- en textielverfmachi-

nes. De fi rma Thies is uitgegroeid tot een wereldwijd opererende mid-

denstandsonderneming met momenteel 350 medewerkers in het moederbedrijf in Coesfeld (DE). Thies 

voert de Sofon Sales Organizer en de Sofon Proposal Organizer in, om het offerte- en verkoopproces te 

optimaliseren en om de complexe machines foutloos te confi gureren en te calculeren.

SAPPHIRE NOW 2010 is de toonaangevende SAP-confe-

rentie waar senior executives en managers elkaar ontmoeten 

om nieuwe en innovatieve oplossingen binnen het SAP-landschap te ontdekken.

Dit jaar vindt SAPPHIRE NOW plaats in zowel Frankfurt am Main (Duitsland) als in Orlando (Florida, 

Verenigde Staten). Sofon is aanwezig op de conferentie in Frankfurt am Main. SAPPHIRE NOW vindt plaats 

van 17 tot en met 19 mei. U kunt Sofon vinden op standnummer 813 waar een nieuw licht wordt geworpen 

op het snel en eenvoudig maken van offertes en orders voor SAP-gebruikers.

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

2010

Sofon Seminar 
Duisburg (DE)

juni 2010

SAPPHIRENOW


