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Business Case: De verkopers van Mar-
fl ex konden wel wat begeleiding ge-
bruiken in het offerteproces. Inmiddels 
maken zij 90% van de offertes zonder 
de hulp van Engineering.

Sofon Connected: CTAC (SAP Gold 
Partner) en Sofon zijn onlangs een 
partnership aangegaan. SAP-gebrui-
kers kunnen nu profi teren van deze 
samenwerking. 

 

Experts aan ’t woord: Bollegraaf was 
vroeger anderhalve dag bezig met 
 calculeren en offreren. Sofon werd 
 ingezet om hier verandering in te 
 brengen.  

Al beheers je de 

Franse taal niet, 

je kunt met Sofon 

toch een  correcte 

Franse offerte 

maken.

Jeroen Heijndijk   Marfl ex

Michael Smits   Marfl ex



3

4

6

8

Een interview met Michael Smits (Directeur Operations), Jeroen 
 Heijndijk (Manager Engineering R&D) en Vincent Snels (ICT  Manager) 
van Marfl ex: “Kenniswaarborging leidt binnen Marfl ex tot meer 
 standaardisatie.”

Business Case

Experts aan ’t woord
Een interview met Eise Kroes en Robert Nieweg (beide Sales Support 
 Engineer) van Bollegraaf Recycling Solutions: “Al beheers je de Franse 
taal niet, je kunt met Sofon toch een correcte Franse offerte maken.”

Sofon Connected
Een interview met Harrie van Groenendael (COO – Board Member), 
Erik Versteijnen (Managing Consultant CTAC Business Services) en 
 Robert de Vries (Business Unit Manager CTAC Consumer Products) 
van CTAC: “SAP-klanten verbeteren met Sofon hun verkoopproces.”

New Customer in the Spotlight  – 
Activiteiten

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het komt dat 
zo weinig deals eerder binnenkomen dan verwacht? 
Natuurlijk is iedere situatie anders, maar toch zijn 
er wel enkele redenen voor aan te wijzen:

• Verkopers zijn vaak meer tijd kwijt aan intern 
overleg over de aanbieding dan men verwacht

• Door onvoldoende doorvragen naar de echte 
klantbehoeften krijgen klanten niet de juiste 
offertes, waardoor onzekerheid optreedt

• Kleine wijzigingen in de klantwens leiden tot 
grote vertragingen, omdat opnieuw intern over-
leg en goedkeuringen nodig zijn

• Onzekerheden van de klant blijven onzichtbaar, 
omdat verkopers vaak niet gericht zijn op het 
ontdekken van risico’s en bedreigingen. Hier-
door ontstaan vertragingen die voor de verkoper 
onverklaarbaar zijn.

Er is dus alle reden om de communicatie over 
klantwensen en de daarop volgende aanbieding 
van producten en diensten zo helder en eendui-
dig mogelijk te laten verlopen. Onduidelijkheid 
leidt tot onzekerheid en onzekerheid leidt tot 
ver traging.

Sofon Guided Selling is ontworpen om dit com-
municatieproces sterk te verbeteren. In dit num-
mer leest u hoe Bollegraaf en Marfl ex dit doen.

Otto van der Tang
Managing Director

Communicatie
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Voor de komst van Sofon was Bollegraaf een  halve 
dag kwijt aan calculeren en nog eens een hele dag 
aan het uitwerken van een offerte. Sofon werd in-
gezet om hier verandering in te brengen. Van Eise 
Kroes en Robert Nieweg (beide Sales Support 
 Engineer) vernemen we of dit gelukt is.

Wat doet Bollegraaf?
Kroes: “Bollegraaf Recycling Solutions levert wereldwijd 
 solutions voor de recycling-industrie. Ons productportfolio 
bestaat onder andere uit balenpersen, sorteersystemen (o.a. 
oud papier, huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval), shred-
ders, transportbanden, sterrenzeven en rollensnijmachines. 
Wij bieden dus echt een compleet pakket aan waarmee onze 
klanten (o.a. gemeentes en vuilophaaldiensten) waardevolle 
materialen terugwinnen uit afval.”

Waarvoor gebruikt Bollegraaf Sofon?
Kroes: “Wij gebruiken Sofon voor productconfi guratie, calcu-
latie en offertegeneratie. Met Sofon hebben wij een standaar-
disatieslag gemaakt, terwijl we toch tot een klantspecifi eke 
productsamenstelling voor de klant komen. Momenteel bie-
den wij 98% van onze offertes met Sofon aan.” 

Hoe was de situatie voor Sofon? 
Nieweg: “Vroeger stelden we een product samen aan de hand 
van een Excel-overzicht, waarin alle onderdelen waren op-
genomen. Daar zat veel eigen denkwerk in – met het risico 
om toch iets te vergeten of foutief in te voeren. Met Sofon 
is het leven veel makkelijker. Standaarden staan bijvoorbeeld 
voorgedefi nieerd en Sofon houdt rekening met alle mogelijk-
heden en onmogelijkheden. Hierdoor komen we altijd tot een 
maakbare productsamenstelling en een correcte offerte.”  

Wat waren de risico’s voorheen?
Nieweg: “Vroeger waren er verschillende rekenmethodes. 
Collega’s konden eenzelfde product samenstellen, maar kwa-
men bijvoorbeeld tot verschillende prijzen. Ook waren er risi-
co’s door knip- en plakwerk uit oude offertes. Je moest ervoor 

zorgen dat er bijvoorbeeld geen verkeerde afmetingen in een 
offerte bleven staan. De juiste afmetingen haalden we dan 
weer uit de Excel-sheet. Het is fi jn dat Sofon de keuzes die je 
maakt automatisch meeneemt in de offerte.”
Kroes: “We hebben veel tijd in het verkoop- en offerteproces 
bespaard. Voorheen kon ik wel een halve dag bezig zijn met 
calculeren. Vervolgens was een secretaresse een dag bezig 
met het uitwerken van de offerte. Tegenwoordig is een offerte 
in een kwartier gemaakt. Een heel lastige offerte kost hooguit 
een half uur.” 

Wat is er nog meer bereikt met Sofon?
Nieweg: “Onze offertes bieden we aan in verschillende  talen. 
Een verkoper doorloopt de vraag-antwoordopzet binnen 
 Sofon in het Nederlands. Met een druk op de knop creëert 
hij vervolgens een kloppende Franse offerte, al beheerst hij 
de Franse taal niet. Sofon genereert daarnaast ook stuklijsten. 
Die schiet Sofon automatisch door naar Axapta. Nu willen 
we ook budgetoffertes met Sofon gaan maken. Zo kunnen 
we nog sneller een prijs bij de klant neerleggen, om te zien 
of een solution überhaupt binnen het budget van de klant 
past vóórdat we een echte offerte uitbrengen. Dit scheelt ons 
doorlooptijd.”

Al beheers je de Franse 
taal niet, je kunt met 
Sofon toch een correcte 
Franse offerte maken

Robert Nieweg
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experts aan ’t woord

Eise Kroes

 RESULTATEN
    · 98% van alle offertes worden met Sofon gemaakt

    · Standaardproces voor klantspecifi eke offertes

    · Correcte offertes in verschillende talen

    · Offertedoorlooptijd verkort. Besparing van ruim een dag

    · Samenstelling van enkel maakbare producten

    · Calculatie van eenduidige prijzen

    · Automatische stuklijstgeneratie voor ERP

R E C Y C L I N G  S O L U T I O N S



Verkopers maken 90% van de 
offertes zonder de hulp van 
Engineering 

Case
Kenniswaarborging leidt binnen 

Marfl ex tot meer standaardisatie

business case
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Vincent Snels

Wat doe je als het maken van een offerte veel  kennis 
van je verkopers vergt? Voor dit vraagstuk stond 
Marfl ex, ontwikkelaar en producent van elektrisch 
aangedreven Deepwell-pompen voor de scheep-
vaart en de offshore-industrie. De vele opties en 
combinaties maakten het voor een verkoper moei-
lijk om vlot tot een juiste aanbieding te komen. 

Vaak werd hiervoor de hulp van Engineering in-
geschakeld. Tegenwoordig is Engineering bij 90% 
van de offertes niet meer betrokken. Michael Smits 
(Directeur Operations), Jeroen Heijndijk (Manager 
Engineering R&D) en Vincent Snels (ICT Manager) 
leggen uit welke rol Sofon hierin speelt.

Michael Smits

Begeleiding
De verkopers van Marfl ex konden wel wat begeleiding gebrui-
ken bij de selectie van de juiste opties en varianten. Heijndijk: 
“Onze verkopers beschikken wel over productkennis, maar 
het zijn zeker geen techneuten. Omdat we zoveel opties en 
varianten kennen, kon het vroeger voorkomen dat een verko-
per een samenstelling maakte die niet klopte. Of Engineering 
werd betrokken bij de offerte, waardoor de offertedoorloop-
tijd toenam.”

Focus op eigen taken
Marfl ex wilde technische kennis beschikbaar stellen aan 
Verkoop. Smits: “Zo zouden Verkoop en Engineering zich 

meer op hun eigen taken kunnen richten. Standaardoffertes 
kunnen dan gewoon door de verkopers zelf gemaakt worden 
zonder Engineering erbij te betrekken. En nieuwe verkopers 
zouden vlot in te werken zijn.” 

Gegarandeerd resultaat
Er volgde een zoektocht naar een aanbieder die aan de wen-
sen van Marfl ex kon voldoen. Snels: “We hebben onder an-
dere gekeken naar de confi gurator in ons ERP-systeem. We 
hadden echter een volwassen systeem nodig dat gegaran-
deerd resultaat zou leveren. Eveneens wilden we geen extra 
risico’s in het implementatietraject. Sofon kwam als beste uit 
de selectie.”

Jeroen Heijndijk



Projectteam
De aanschaf van de offertesoftware van Sofon werd een feit en 
de implementatie ging vlot van start. Heijndijk: “We wilden 
de technische kennis van de engineeringsafdeling ver talen 
naar een vraag-antwoordmethode voor Verkoop. Hiervoor 
hebben we een projectteam samengesteld die alle technische 
kennis verzameld en vastgelegd heeft.” Snels vult aan: “Hier-
bij werd het team begeleid door een Sofon-consultant. Er was 
een goede klik tussen de Sofon-consultant en Engineering. 
Zij spraken elkaars taal, wat leidde tot snel resultaat.”

Meer inzichten
Door het uit dienst treden van enkele medewerkers, zijn er 
wel wat wisselingen geweest binnen het projectteam. Snels: 
“Dat is iets dat je zoveel mogelijk probeert te voorkomen, om-
dat het vaak leidt tot vertraging. Maar Sofon heeft dit goed 
opgevangen, waardoor we eigenlijk geen tijdsverlies hebben 
opgelopen.” Smits vult aan: “Misschien heeft dit juist wel ge-
leid tot een beter product. De betrokkenheid van meer men-
sen leidt nu eenmaal tot meer inzichten.”

Juiste samenstelling
Na een implementatietijd van een half jaar is Marfl ex live 
 gegaan met Sofon. Smits: “Bij 90% van de offertes heeft 
 Verkoop de hulp van Engineering niet meer nodig. Verko-
pers brengen nu offertes met juiste specifi caties uit door 
simpelweg vragen te beantwoorden. Als we bijvoorbeeld een 
combinatie aan willen bieden (pomp, elektromotor, waaier-
diameter...), dan geven we in Sofon de parameters van de klant 
op, zoals de opvoerhoogte en de viscositeit van het medium 
dat verpompt moet worden. Sofon zorgt ervoor dat we geen 
fouten maken en dus de juiste samenstelling aanbieden.” 

Onervaren verkopers, kwalitatief goede offertes
De kenniswaarborging heeft er ook voor gezorgd dat een 
 relatief onervaren verkoopteam toch in staat is om zelf 
 offertes uit te brengen. Smits: “Een nieuwe verkoper kan nu 
heel snel offertes uitbrengen. Daar is geen diepgaande ken-
nis meer voor nodig.” Snels vult aan: “En als een verkoper 
een vraag binnen de vraag-antwoordmethode niet weet te be-
antwoorden, dan weet hij in ieder geval welke vraag hij aan 
een collega moet stellen.”

Vertrouwen
Marfl ex is erg tevreden over de behaalde resultaten. Heijn-
dijk: “Offertes zijn zowel qua inhoud als lay-out van goede 
kwaliteit. En ze zijn vlot te maken, omdat er niet meer getypt 
hoeft te worden.” Snels vult aan: “Nu we met Sofon werken, 
beseffen we hoeveel moeite het voorheen kostte om een of-
ferte in Word te maken. Vroeger kopieerden we vaak teksten 
uit oude offertes. Dan moest je toch nog een hele controleslag 
maken, omdat het risico bestond dat je vergat wat te veran-
deren. En nu weet je: wat er uit Sofon komt, klopt! We hoe-
ven de tekst niet meer door te nemen, hij kan gewoon met 
 vertrouwen de deur uit.”

Minder specials benodigd
Sofon is binnen Marfl ex positief ontvangen. Smits: “Verko-
pers calculeren nu binnen de standaard. Hierdoor worden er 
minder onnodige specials aangeboden. De organisatie juicht 
dit toe. Verkoop is ook blij met de komst van Sofon. Zij zijn 
wel wat minder fl exibel, omdat zij meer binnen de standaard 
werken. Maar de snelheid en de kwaliteit van offreren, maakt 
dit meer dan goed.” 

Plannen
In de toekomst brengt Marfl ex een nieuwe productengroep in 
Sofon onder. Smits: “Het gaat om NQZR. Het unieke van dit 
systeem zijn de geïntegreerde sensoren, waardoor de status 
van de pomp altijd te monioren is. Het is direct duidelijk of 
de pomp bijvoorbeeld aan onderhoud toe is. Ook ons zuster-
bedrijf gaat naar Sofon kijken. Wellicht zijn voor hen dezelfde 
resultaten realiseerbaar! ” 
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 RESULTATEN
    · Kenniswaarborging; als medewerkers uit dienst treden, 
  verlaat kennis de organisatie niet

    · Verkopers maken gebruik van technische kennis

    · Verkoop en Engineering focussen op eigen taken: 90% 
  van de offertes zijn zonder betrokkenheid van 
  Engineering te maken

    · Correcte offertes

    · Verbeterde offertedoorlooptijd

    · Verkorte inwerktijd

    · Minder specials



SAP Gold Partner CTAC ziet 
Sofon als waardevolle 
aanvulling op SAP

SAP-klanten verbeteren met 
Sofon hun verkoopproces

CTAC was op zoek naar specifi eke, aanvullende 
software op SAP. Sofon zocht naar een strategi-
sche partner voor de integratie met SAP. De beide 
partijen hebben elkaar gevonden en zijn onlangs 
een partnership aangegaan. In een gesprek met 

Harrie van Groenendael (COO – Board Member), 
Erik Versteijnen (Managing Consultant CTAC 
Business Services) en Robert de Vries (Business 
Unit Manager CTAC Consumer Products) bespre-
ken we de redenen voor dit partnership.

Erik Versteijnen

sofon connected
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SAP Gold Partner 
CTAC is een SAP Gold Partner die zich niet alleen toelegt 
op SAP-implementaties. Van Groenendael: “Wij hebben een 
onderscheidende positie in de markt weten te bedingen door 
naast de invoering van SAP aanvullende software te bieden 
en de integratie met SAP te realiseren. We noemen dit ‘com-
posed solutions’. Op deelgebieden hebben specifi eke soft-
wareapplicaties namelijk een sterkere funtionaliteit dan de 
standaarden die SAP kan bieden. Zo willen wij voor verschil-
lende markten de totale behoefte aan informatievoorziening 
afdekken.” 

Aanvulling
Ook SAP stimuleert de integratie met andere software steeds 
meer. Van Groenendael: “SAP beseft dat er op specifi eke 

terreinen bedrijven zijn die een waardevolle aanvulling bie-
den. SAP stimuleert deze softwarebedrijven om een offi ciële 
SAP-certifi cering te behalen. Eveneens is EcoHub opgericht. 
Deze online marktplaats maakt SAP-gecertifi ceerde software 
inzichtelijk.” Ook de software van Sofon is terug te vinden op 
EcoHub. 

Certifi cering
De integratie tussen Sofon en SAP is volledig SAP-gecerti-
fi ceerd. Versteijnen: “De certifi cering neemt onzekerheden 
weg bij bij prospects. Een verkoopdirecteur kan heel enthou-
siast zijn over de toepassing van Sofon, omdat er mooie re-
sultaten mee te boeken zijn: een verbetering van kwaliteit en 
snelheid in het offerteproces. Maar een IT-manager kan be-
denkingen hebben over de integratie. Nu de koppeling tussen 

Robert de Vries
Harrie van Groenendael



Sofon en SAP gecertifi ceerd is, vormt integratie geen enkele 
belemmering meer voor een IT-manager. En dat is maar goed 
ook, want de confi gurator van Sofon heeft voor SAP-gebrui-
kers echte meerwaarde.”

Te laat
Traditionele productconfi guratoren komen vaak pas in beeld 
op het moment dat er al sprake is van een verkooporder. De 
Vries: “Dat is eigenlijk te laat. Tijdens verkoopgesprekken 
worden namelijk veel beloftes gedaan door ervaren en min-
der ervaren verkopers, die wel waargemaakt moeten worden. 
Sofon start al voordat er zelfs maar een offerte ligt. Sofon 
biedt een verkoopondersteunend systeem, waarin kennis uit 
de hele organisatie vastligt. Verkopers hebben de beschikking 
over deze kennis middels een vraag-antwoordmethode. Zo 
kunnen zij – zowel online als offl ine – met Sofon eenvou-
dig een behoefteanalyse verrichten, producten confi gureren 
en offreren. In de wetenschap dat zij een maakbaar product 
tegen de juiste prijs aanbieden.” 

Juiste vragen, juiste moment
Een dergelijke oplossing vormt voor verkopers die met SAP 
werken een echte uitkomst. Van Groenendael: “De juiste vra-
gen worden zo op het juiste moment gesteld. De technische 
confi guratie van een product in gedetailleerde stuklijstitems, 
is voor een verkoper helemaal niet interessant. Die denkt 
meer in behoeftes. Als ik bij de garage ben en ik airco in 
mijn auto wil, dan interesseert het mij toch ook niet hoeveel 

schroeven en bouten eraan te pas komen? Voor mijn gesprek 
met de garagehouder is dat niet van belang, voor de levering 
wel.”

Meer dan een verkoopconfi gurator
Sofon vervult in combinatie met SAP dus vaak de rol van ver-
koopconfi gurator. Versteijnen: “De klant kan ervoor kiezen 
om Sofon in combinatie met de SAP Variantconfi gurator 
te laten draaien, waarbij Sofon deze confi gurator aanstuurt. 
 Sofon kan de taak van de SAP Variantconfi gurator desge-
wenst ook overnemen. Sofon genereert naast offertes name-
lijk ook stuklijsten en routings op basis van de confi guratie. 
Deze data worden automatisch doorgezet naar SAP.”

Rolverdeling
Sofon en CTAC hebben goed nagedacht over de rolverde-
ling van projecten bij gezamenlijke klanten. Beide partijen 
focussen op hun eigen krachten. Sofon richt zich op de im-
plementatie van de Sofon-software en CTAC draagt zorg voor 
de integratie. Van Groenendael: “We merken steeds vaker dat 
SAP-klanten te maken hebben met een complex confi gura-
tievraagstuk. Zij hoeven niet te schromen om Sofon in te zet-
ten. Wij verzorgen de koppeling zo, dat een IT-manager er 
alleen maar plezier van heeft. En de Sofon-software is vlot te 
implementeren dankzij een goed doordachte implementatie-
aanpak, waarbij weinig consultancy benodigd is. Bedrijven in 
uiteenlopende markten – van discrete productie tot aan de 
woningbouw – kunnen profi teren van onze samenwerking.”
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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. 

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

Dreamforce 2011 
30 augustus t/m 
2 september 2011
San Francisco, 
CA, USA 
Sofon is aanwezig 
op dit jaarlijkse, we-
reldwijde Salesforce.
com-evenement.

CRM Expo 
5 t/m 6 oktober 2011
Nürnberg, Duitsland
Sofon heeft een stand 
op de CRM Expo.

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.

New Customer in the Spotlight

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 een nieuwe klant:

Opnieuw heeft een onderdeel van Damen Shipyards Group uit Gorinchem geko-

zen voor de inzet van Sofon Guided Selling. Naast de afdeling ‘High Speed Craft’ 

gaat nu ook de afdeling ‘Services’ gebruik maken van de applicatie. Damen Services groeit sterk en brengt 

steeds meer voorstellen uit voor verschillende diensten uit de portfolio.

Vanaf het moment dat Damen-klanten een schip aanschaffen, levert Damen Services complete life cycle 

support. Damen Services levert producten voor alle aspecten van de levenscyclus van een schip: van start-

up tot levensduurverlenging. De producten zijn ontworpen om life cycle-kosten te verminderen, kwaliteit 

te verbeteren en te helpen om de vereiste uptime te behalen. De serviceproducten kunnen afzonderlijk of 

in strategische combinaties toegepast worden. Door nauw samen te werken met haar klanten, ontwikkelt 

Damen Services zich continu en verbetert haar serviceproducten gebaseerd op de klantwensen.

Door de inzet van Sofon wordt het voor de medewerkers eenvoudig mogelijk één volledige en uniforme 

offerte te genereren met een klantspecifi ek aanbod van een of meerdere servicecomponenten. Door de in-

ternationale klantenkring is het van belang dat de offertes in meerdere talen en valuta opgesteld worden.


