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Business Case: Rollepaal maakt of-
fertes voor complete productielijnen 
tegenwoordig vier keer sneller en dit 
ging niet ten koste van de kwaliteit. 
Integendeel!

Longtime Sofon Customer: GEA Goed-
hart is ervan overtuigd dat met Sofon 
dagelijks geld bespaard wordt. Fouten 
 behoren tot het verleden.

Experts aan ’t woord: Versteeg Metaal 
Groep wist niet alleen de kwaliteit van 
offertes te verbeteren. Ook planningen 
en budgetten zijn strakker, dankzij 
 Sofon.  

Dankzij Sofon 

zijn offertes 

 uniform en is 

onze planning 

strakker
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Een interview met Jan Hoxe (Manager Customer Service) van Rollepaal: 
“Dankzij Sofon spreekt iedereen dezelfde taal en hanteert iedereen 
dezelfde prijzen.”

Business Case

Experts aan ’t woord
Een interview met Frank van Hooft (Account Manager) en Erwin Heet 
(Calculator) van Versteeg Metaal Groep: “Dankzij Sofon zijn offertes 
uniform en is onze planning strakker.”

Longtime Sofon Customer 
Een interview met Digni van der Zande (Manager Orderdesk / 
Backoffi ce) van GEA Goedhart: “Met Sofon Guided Selling is het aantal 
foutieve projectformulieren gedaald van 60% naar bijna 0%.” 

Nieuwe klanten - Activiteiten 

In de dagelijkse praktijk merken we dat totaal 
verschillende bedrijven regelmatig tegen eenzelfde 
probleem aanlopen: het verkoop- en offerte proces 
verloopt niet snel genoeg én er treden te veel 
fouten op. 
Velen van hen gaan een uitgebreid selectieproces 
in, want: wat is nu de juiste oplossing? Kunnen we 
ons probleem oplossen met ons ERP-systeem? Of 
moeten we misschien een confi gurator kopen of 
zelf bouwen?
Al snel komen de beperkingen van elke oplossing 
naar voren:
- Een ERP-systeem is niet op verkoop gericht en 

biedt vaak slechts magere ondersteuning voor 
offertegeneratie.

- Maatwerk veroudert snel en u wordt afhankelijk 
van de maker. 

- Een productconfi gurator biedt in sommige geval-
len naast productconfi guratie ook offertefunctio-
naliteit aan. Vaak overstijgt uw product of dienst 
echter de complexiteit die een dergelijk pakket 
kan ‘handelen’. En dan is toch weer maatwerk 
nodig.

Maar wat is dan wel de oplossing? Een Guided 
Selling-systeem gebaseerd op standaard software, 
dat fl exibel genoeg is om aan al uw behoeften 
invulling te geven.  Of u nu complexe machines, 
trailers, medische systemen of fi nanciële diensten 
verkoopt, u werkt allen met dezelfde software. 
Gebruikers kunnen zonder programmeerkennis 
productkennis vastleggen, beschikbaar maken 
voor collega’s en weer aanpassen aan wijzigende 
omstandigheden. U offreert niet alleen sneller, ook 
de kwaliteit van uw verkoopproces verbetert.
Het bewijs? Dat treft u aan in deze editie van Sofon 
Nieuws. Lees welke resultaten Rollepaal, Versteeg 
Metaal Groep en GEA Goedhart hebben behaald 
na selectie van dezelfde standaard software.

Otto van der Tang
Managing Director
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Wat doet Versteeg Metaal Groep?
Frank van Hooft: “Versteeg Metaal Groep is al ruim 48 jaar 
gespecialiseerd in de productie van stalen en aluminium bal-
konhekken, galerijhekken en aanverwante producten. Onze 
hekwerken maken we allemaal op maat en hebben een unie-
ke vormgeving.” 
Erwin Heet: “Wij leveren vooral aan aannemers en woning-
bouwverenigingen in Nederland en België. Hierbij richten 
we ons op zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. We zijn 
niet actief in de particuliere markt.”

Hoe was de situatie vóór Sofon? 
Frank van Hooft: “Voorheen maakten we calculaties met pen 
en papier of in Excel. Vervolgens werkten we de offertes met 
de hand uit, waarna collega’s de offertes overtypten en com-
pleteerden. Er was dus sprake van veel dubbelwerk. Het pro-
ces nam veel tijd in beslag en was foutgevoelig. Daarnaast 
zag elke offerte er anders uit qua vormgeving, indeling en 
productomschrijving.” 

Hoe is de situatie met Sofon? 
Erwin Heet: “Met Sofon hebben we uniformiteit bereikt. Het 
maakt niet uit welke calculator de offerte maakt, inhoud, prijs 
en lay-out zijn hetzelfde. Dat is overzichtelijk voor onze klan-
ten, maar ook voor de interne verwerking. Nu alle kennis in 
Sofon vastligt, zien we heel eenvoudig hoeveel uren er in een 
hekwerk gaan, hoeveel kilo staal er nodig is... Kortom: hoeveel 
een project ons mag kosten. Het budget ligt daarmee meteen 
en duidelijk vast. Gevoel en ervaring spelen nog steeds een 
rol, maar minder dan voorheen.”
Frank van Hooft: “Voorheen kon je er dus wel eens een paar 
uur of kilo naast zitten. Nu kunnen we een project beter be-
heersen en plannen. Zo weet de Tekenkamer precies hoeveel 
uren ze mogen besteden aan een project. En Inkoop weet 

welke materialen ze moeten bestellen en wat ze mogen be-
steden. Het budget is richtinggevend en moet dus kritisch 
bewaakt worden.”

Welke voordelen biedt Sofon? 
Frank van Hooft: “Nu het verkoopproces geautomatiseerd is, 
kunnen we ons focussen op andere zaken. We hoeven niet 
meer te denken in termen van benodigde manuren en kilo’s. 
We besteden nu meer aandacht aan de details en overige be-
langrijke zaken. Zo kunnen we nog beter inspelen op de wen-
sen van de klant.”
Erwin Heet: “Ook als een klant een gewijzigde offerte wil, 
dan kunnen we sneller aan zijn vraag voldoen. Als hij bij-
voorbeeld een andere glasplaat wil, dan hoeven we het fysieke 
dossier er vaak niet meer bij te pakken. Het doorrekenen en 
aanpassen van de offerte gaat sneller met Sofon. Als de klant 
dan akkoord is, genereert Sofon weer een budget. Ook dat 
levert dus tijdwinst op en voorkomt fouten.”

Dankzij Sofon zijn 
offertes uniform en is onze 
planning strakker
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experts aan ’t woord

Frank van Hooft 
ACCOUNT MANAGER

Erwin Heet 
CALCULATOR 

 RESULTATEN
    · Offertes zijn uniform en correct 

    · Budgetten en marges zijn direct inzichtelijk waardoor 
  strakker plannen mogelijk is

    · Beter inspelen op de wensen van de klant door tijdwinst

    · Gewijzigde offertes zijn vlot te genereren

    · Stuklijsten worden automatisch opgebouwd en 
  doorgegeven aan ERP

    · Koppeling met ERP maakt handmatige invoer overbodig



Rollepaal biedt met Sofon 
correcte producten vlot aan 
voor een juiste prijs 

Case

Iedereen spreekt 
dezelfde taal 
en hanteert 

dezelfde prijzen

business case
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Rollepaal is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
bouwen en installeren van hoogwaardige machi-
nes waarmee plastic buizen (van onder andere 
PVC, PE, PP en ABS) gefabriceerd kunnen wor-
den.  Rollepaal is gevestigd in Nederland, de VS en 
 India. Vele jaren ervaring, een hoog kennisniveau 

en de drang naar de nieuwste technologieën ma-
ken Rollepaal tot een dynamisch bedrijf. En in dy-
namische bedrijven gebeurt altijd wel iets. Dit keer 
was het zaak om het verkoop- en offerteproces te 
verbeteren. Jan Hoxe (Manager Customer Service) 
vertelt welke rol Sofon hierin speelt. 

Productieproces 
Bij het maken van een plastic buis komt meer kijken, dan 
je op het eerste gezicht zou denken. Hoxe: “Het hart van de 
lijn, de aandrijfkracht, noemen we de extruder. Om tot bij-
voorbeeld een PVC-buis te komen, wordt het poedervormige 
PVC-materiaal in de extruder bewerkt door middel van twee 
contraroterende schroeven en een samenspel van verhitting, 
hoge druk en menging. Is de korrel eenmaal vloeibaar, dan 
wordt het materiaal door een spuitkop gedrukt waardoor de 
buisvorming plaatsvindt. Daarna wordt de buis gekoeld, zo-
dat de buis zijn uiteindelijke vorm en vastheid krijgt. Achter 

dit productieproces zit jarenlange kennis en ervaring die tot 
uiting komt in onze machines.”

Uniformiteit
Rollepaal besefte dat het vastleggen van bedrijfskennis de 
basis vormde voor een goed verkoop- en offerteproces. “Als 
kennis eenmaal beschikbaar is voor alle medewerkers, dan 
spreekt iedereen dezelfde taal. Die uniformiteit wilden we 
graag bereiken, zodat wildgroei in teksten en prijzen zoveel 
mogelijk tot het verleden zou gaan behoren.” Daarnaast kost-
te het werken met diverse systemen Rollepaal onnodig veel 

Jan Hoxe



tijd. “Allereerst werd een machine of productielijn bepaald 
in een Excel-sheet. Deze gegevens gebruikten we vervolgens 
om een offerte in Word te maken. Na wat knip- en plakwerk 
voegden we prijzen aan de offerte toe die we in Excel bere-
kend hadden. Al met al kostten deze losse handelingen ons 
te veel tijd.” 

Weinig ondersteuning benodigd
Met de inzet van Sofon hoopte Rollepaal het offerteproces te 
versnellen, verbeteren en vergemakkelijken. “De implemen-
tatie hebben we eigenlijk helemaal zelf gedaan. Als Manager 
Customer Service ben ik ook verantwoordelijk voor uiteen-
lopende projecten, waaronder het Sofon-project. Samen met 
een collega hebben we de inrichting van Sofon bepaald. We 
beoordeelden welke modellen we moesten maken, welke 
standaarden en prijzen we wilden vastleggen... Vervolgens 
hebben twee medewerkers zich de Sofon-modelbouw eigen 
gemaakt. Daarbij hebben ze slechts vier dagen ondersteu-
ning van een consultant nodig gehad. Ook nu hebben we 
Sofon volledig in eigen beheer. Het onderhoud doen we zelf. 
Daar voelen we ons prettig bij. En dat is natuurlijk ook het 
uitgangspunt van Sofon: de klant trainen zodat hij na een 
bepaalde tijd zelfstandig kan werken. Dat is goed gelukt en 
snel ook.” 

Minder handelingen
Nu Sofon in gebruik is, vinden er minder losse handelingen 
plaats. “Het berekenen van de technische mogelijkheden van 
de machine of lijn (capaciteiten/snelheden) vindt nog wel 
buiten Sofon plaats. Deze uitkomst wordt doorgegeven aan 
Sofon. Vervolgens kunnen we voorgedefi nieerde machines in 
Sofon selecteren. Eventuele buismaten, opties en dergelijke 
zijn vervolgens heel gemakkelijk aan de samenstelling toe te 
voegen. Vervolgens bouwt Sofon de offerte op aan de hand 
van prijzen en tekstblokken die we hebben vastgelegd. Door 
teksten vast te leggen en als standaard in te stellen, overdenk 
je een beschrijving pas echt goed. Zeker omdat iedere verko-
per zich in de teksten moet kunnen vinden. Uitkomst hiervan 
is een eenduidige offerteopbouw en kostencalculatie.”
 
Dezelfde taal en dezelfde prijzen
Tegenwoordig spreekt iedereen dezelfde taal en hanteert 
iedereen dezelfde prijzen. “In het begin dachten sommige 
verkopers dat dit hun vrijheid zou beperken. Als organisatie 

garandeer je echter dat er correcte producten voor een juiste 
prijs worden aangeboden. Dat besef vergemakkelijkte de ac-
ceptatie. Daarnaast hebben we de invoering van Sofon niet 
abrupt gedaan. Als we bepaalde producten hadden vastgelegd 
in Sofon, dan maakten we de bijbehorende offertes alvast met 
de nieuwe methode. Langzamerhand werden dat steeds meer 
producten en steeds meer offertes. Dan gaat het vrij geleide-
lijk en heeft iedereen de mogelijkheid gehad om feedback te 
geven. En als verkopers dan zelf zien dat het offreren snel-
ler gaat, dan waarderen zij de gewonnen tijd.” En het maken 
van offertes gaat zeker sneller. “Voorheen hadden we toch al 
snel een stapel aanvragen liggen, waar we pas na geruime 
tijd aan toe kwamen. Nu we met Sofon werken, kunnen we 
een aanvraag behandelen in een dag. Een offerte voor een 
complete productielijn is binnen een uur gemaakt, terwijl we 
hier vroeger toch al snel een halve dag mee bezig waren. En 
dan nog waren we niet helemaal zeker van de juistheid van 
de inhoud.”

Foutkans
Ook de kans op fouten is tegenwoordig veel kleiner. Met 
name bij het herzien van offertes. “In de oude situatie zou je 
het Word-document erbij pakken en een machine verwijde-
ren of toevoegen, de calculatie in Excel aanpassen... Al deze 
handelingen vergden veel tijd en concentratie. En fouten 
konden desastreus zijn. Meestal werden grote fouten er wel 
uitgehaald, omdat die opvallen tijdens een controle. Kleinere 
fouten in opties en aantallen slopen er gemakkelijker in. So-
fon helpt ons om zelfs dit soort fouten te voorkomen.” 
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 RESULTATEN
    · Bedrijfskennis ligt vast

    · Minder handelingen in verschillende systemen benodigd

    · Offertemaaktijd verkort: van halve dag naar één uur

    · Weinig consultancy benodigd tijdens implementatie: 
  slechts vier dagen

    · Onderhoud Sofon volledig in eigen beheer

    · Offertes en prijzen zijn correct en uniform



 GEA Goedhart doet dankzij Sofon 
internationaal makkelijker zaken

Dankzij Sofon is 
het aantal foutieve 
projectformulieren 
gedaald van 60% 
naar bijna 0%

 GEA Goedhart produceert sinds 1933 warmtewis-
selaars – zoals luchtkoelers en luchtgekoelde con-
densors – voor (semi-)industriële en commerciële 
toepassingen. Productie vindt zowel in het Neder-
landse Sint Maartensdijk plaats als in het Tsjechi-
sche Nymburk. Sinds 2003 wordt Sofon ingezet 
voor productconfi guratie en offertegeneratie. In-

middels maakt de gehele GEA-divisie gebruik van 
het Sofon-model, nadat Goedhart in 2006 onder-
deel is geworden van de GEA Group. Digni van 
der Zande (Manager Orderdesk / Backoffi ce) licht 
toe wat de impact is geweest van de invoering van 
Sofon.

longtime sofon customer
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Digni van der Zande

 Weinig geheimen
 Digni van der Zande werkt al bijna veertig jaar bij GEA Goed-
hart en is op vrijwel alle afdelingen werkzaam geweest. Het 
bedrijf en de bedrijfsprocessen kennen weinig geheimen 
voor hem. “GEA Goedhart is een mooi bedrijf dat kwalitatief 
hoogwaardige producten levert voor onder andere koel- en 
vrieshuizen en distributiecentra voor supermarkten. De pro-
ducten leveren we aan installateurs die verantwoordelijk zijn 
voor verdere installatie en ingebruikname.” 

Overtypfouten
Voor de koeltechnische berekeningen en het samenstellen 
van haar producten maakte GEA Goedhart gebruik van een 
softwareprogramma dat door henzelf geschreven was. De in-

formatie die hieruit kwam, werd vervolgens overgetypt in een 
tekstverwerkingsprogramma om zo tot een offerte te komen. 
“Overtypen leidde nog wel eens tot fouten in offertes en dus 
in orders. Zo hebben we ooit vier enorme luchtkoelers gele-
verd aan een bedrijf in de VS. Na montage bleek dat de lamel-
lenstand niet goed was. Je kunt je voorstellen dat de extra kos-
ten voor transport – naar Nederland en weer terug – uitbouw 
en montage enorm waren.”

Niet langer afhankelijk
GEA Goedhart wilde dergelijke fouten voorkomen en liep 
eveneens tegen de grenzen van het oude systeem aan. “Het 
kon onze enorme hoeveelheid rekenregels niet meer aan. Bo-
vendien ging de persoon die het geschreven had met de VUT, 
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waardoor er ineens heel veel kennis verloren ging. Soms 
konden we niet meer achterhalen waarom voor een bepaalde 
rekenmethode gekozen was. We hadden ons dus behoorlijk 
afhankelijk gemaakt van één programma en één persoon. Dat 
moest anders en snel ook.”

Gewenning
GEA Goedhart had behoefte aan software die enorme hoe-
veelheden data kon verwerken en die door henzelf onder-
houden kon worden. “Met de confi gurator van Sofon was dat 
mogelijk. In een jaar tijd hebben we Sofon gevuld met kennis 
uit de hele organisatie en hebben we uitgebreid getest. Ook 
kregen de werknemers zo de tijd om langzaam aan Sofon te 
wennen.” 

Niet meer schatten
De confi gurator van Sofon berekent voor GEA Goedhart de 
afmetingen van het benodigde materiaal, de prijzen en het 
aantal uren dat nodig is om een bewerking uit te voeren. “Dat 
was een enorme stap vooruit. Waar we vroeger nog 40% van 
een offerte zelf moesten inschatten – het aantal stelposten 
was dus hoog – maken we nu met één druk op de knop een 
volledige, betrouwbare en realistische offerte.”

Veranderingsproces
De implementatie van Sofon maakte deel uit van een groot 
veranderingsproces. “Gelijktijdig met Sofon hebben we ook 
het ERP-pakket van Baan geïmplementeerd. In Sofon worden 
productiestuklijsten en urenlijsten gemaakt die vervolgens 
ingelezen worden in Baan. Daarna rollen er automatisch 
inkooporders uit.” Behalve de aanschaf van nieuwe soft-
ware, werden ook interne bedrijfsprocessen aangepast aan 
een nieuwe manier van werken. “Het was een grootschalige 
operatie waarin ook mensen op andere afdelingen kwamen 
te werken. Eigenlijk is de hele organisatie op de schop ge-
gaan.”

Kennis borgen
Wat GEA Goedhart vooral wilde, was continuïteit garanderen 
en kennis centraal borgen. “En dat is goed gelukt. Kennis ver-
dwijnt niet meer uit onze organisatie, zodra een collega ons 
verlaat. Eveneens zijn nieuwe werknemers zo ingewerkt. Zij 
kunnen al binnen een week hun eerste offertes maken. Voor-
heen waren er uitgebreide trainingen nodig om verkopers op 
niveau te brengen. Nu zijn zij al vanaf het eerste moment 
productief.”

Van 60% fouten naar 0%
GEA Goedhart wilde ook de kwaliteit en de nauwkeurig-
heid van offertes verbeteren. “Ik kreeg vroeger alle project-

formulieren als eerste te zien. Dat was een ware bron van er-
gernis. Sommige orders waren volledig onmaakbaar. In 60% 
van onze projectformulieren zaten fouten, nu is dat percen-
tage gereduceerd tot bijna 0%. Dus ook al kunnen we er geen 
keiharde cijfers aankoppelen, ik ben ervan overtuigd dat we 
met Sofon nog dagelijks geld besparen. We kunnen dus wel 
zeggen dat we meer dan tevreden zijn met het uiteindelijke 
resultaat. Sofon is voor ons een ideale tool.”

Forecast
GEA Goedhart gebruikt Sofon ook om allerlei mailings en 
rapportages te maken. “Wij kunnen precies zien hoeveel of-
fertes er uitstaan en wat de forecast is. Dit berekent Sofon 
aan de hand van een aantal gegevens: totale offertebedrag, 
scoringskans, materiaalsoort en de expiration date – de dag 
waarop wij denken dat de offerte opdracht wordt. Daar komt 
een verwachtingspatroon uit. Zo weten we ook hoeveel staal, 
koper en aluminium we nodig hebben.”

GEA-divisie
Sinds Goedhart onderdeel is geworden van GEA staat het 
Sofon-model ook ter beschikking voor de gehele GEA-divi-
sie. “Dat is mooi, want een internationale GEA-verkoper kan 
onze producten – na een korte training – aanbieden in com-
binatie met andere GEA-producten. Offertes maken we in het 
Nederlands, Engels, Duits en Frans. En met één handeling 
zet je de offerte om van bijvoorbeeld Duits naar Nederlands. 
Internationaal zakendoen wordt dankzij Sofon een stuk mak-
kelijker. En daar ligt onze toekomst”, aldus Van der Zande.

Goedhart

 RESULTATEN
    · Specialistische kennis is nu eenvoudig beschikbaar voor 
  alle verkoopmedewerkers

    · De kwaliteit en nauwkeurigheid van offertes is sterk 
  verbeterd

    · Het aantal foutieve projectformulieren is gedaald van 
  60% naar bijna 0%

    · De betrouwbaarheid en het onderhoud van gebruikte 
  software is gegarandeerd

    · Er is meer controle over het offerte- en verkoopproces

    · Volledig zicht op forecast

    · Gehele GEA-divisie kan GEA Goedhart-producten 
  aanbieden

    · Inwerktijd verkort



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:

Mitsubishi Elevator Europe levert, installeert en verleent service op liften. Het 

merendeel bestaat uit full set Mitsubishi-liften die zijn vervaardigd in Azië. Daar-

naast worden maatwerkliften in eigen huis geproduceerd.

Sofon is geselecteerd als offerte- en calculatieoplossing voor de afdeling Verkoop Nieuwbouw. Daarnaast 

zal Sofon ingezet worden ten behoeve van de stroomlijning van het orderverwerkingsproces richting de 

uitvoerende afdelingen. 

Philips Healthcare, een wereldwijde leider op het gebied van professionele ge-

zondheidszorgproducten en -oplossingen, is al vele jaren Sofon-klant. 

Na een implementatie en roll-out voor de Verkoop Buitendienst van Philips in EMEA-/AP-regio’s in 

2010, heeft Philips Healthcare onlangs besloten om het gebruik van Sofon Guided Selling uit te  breiden. 

Philips’ verkoopteam op het gebied van “Patient Care and Clinical Informatics Solutions” in Noord-

Amerika zal ook gaan werken met de Sofon-software.

KPN Corporate Market (voormalig Getronics) levert veel verschillende, complexe 

diensten aan met name grote bedrijven en instellingen. KPN Corporate Market is 

als dienstverlener actief op verschillende gebieden: Datacenters (housing, hosting, 

storage, back-up en archivering), Workspace (apparaten, samenwerkingsoplossingen, cloud computing), 

Connectivity (contact center-oplossingen, VoIP-oplossingen) en Consulting. De uitgebreide en vaak com-

plexe offertes voor deze diensten en oplossingen werden gemaakt in een op maat gebouwde softwareoplos-

sing, de ‘bid generator’. Deze oplossing voldeed niet meer. Na een uitgebreid selectieproces is de oplossing 

van Sofon geselecteerd als nieuwe offertegenerator. Cruciale punten waar Sofon goed op scoort: effi ciency, 

onderhoud van data, gebruik via browser en integratie met SAP. KPN Corporate Market is gestart met de 

implementatie van Sofon voor 200 gebruikers.

activiteiten

Evenementen

CRM Expo 
10 tot en met 
11 oktober 2012
Essen, Duitsland
Sofon heeft een stand op 
de CRM Expo.

IT & Business 
23 tot en met 
25 oktober 2012
Stuttgart, Duitsland
Sofon heeft een stand op 
IT & Business.

Interne Logistiek 
30 oktober 2012
Koningshof te Veldhoven
Sofon heeft een stand op 
Interne Logistiek.

Like ons op Facebook!

Like ons op Facebook en u bent als eerste op de hoogte van handige 

verkooptips, inspirerende evenementen en interessante artikelen. 

En dat is niet alles! Onder iedere 50 ‘Likers’ wordt een e-reader van 

Kindle verloot!

 

U vindt ons op www.facebook.com/sofonguidedselling.  


