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Business Case: Broshuis merkte dat er 
regelmatig communicatiestoornissen 
waren tussen de klant, verkoop en engi-
neering. Sofon moest hier verandering 
in brengen.

Longtime Sofon Customer: Sofon faci-
liteert NASSAU Indus Deur in de om-
schakeling van productiegericht naar 
servicegericht bedrijf.

Experts aan ’t woord: Vroeger werkte 
Veenman met puur en alleen een cal-
culatietool. Met Sofon heeft Veenman 
een compleet verkoopondersteunend 
systeem in handen.

Als wij de 

data goed 

invoeren, doet 

Sofon de rest.

Harold Vorsteveld   Broshuis
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Een interview met Harold Vorsteveld (Verkoop Directeur) en 
Alwin Hekker (Hoofd Engineering) van Broshuis: “Wij besparen kosten, 
omdat verkopers met Sofon binnen de standaard werken.”

Business Case

Experts aan ’t woord
Een interview met Patrick Grauss (Major Account Manager) en 
Peter Beijl (Senior Order Manager) van Veenman: “Als wij de data 
goed invoeren, doet Sofon de rest.”

Longtime Sofon Customer
Een interview met Marc van Bragt (Marketing & Sales Manager) van 
NASSAU Indus Deur: “Met minder vertegenwoordigers bieden we 
nu offertes aan met een hoger omzetvolume.”

Nieuwe klanten – Activiteiten

Hoe komt het toch dat informatiesystemen de 
ontwikkelingen in ondernemingen vaak vertragen 
in plaats van versnellen? Een van de belangrijkste 
redenen is dat veel softwarepakketten op een 
ouderwetse manier gebouwd zijn: als infl exibele, 
databasegedreven applicaties die alleen met behulp 
van maatwerk aan te passen zijn aan de wensen 
van de gebruiker. Het kost meestal te veel tijd en 
geld om dergelijke pakketten aan te passen, wat be-
tekent dat er al op de eerste dag van ingebruikname 
een kloof begin te ontstaan tussen het gewenste be-
drijfsproces en de realiteit van het softwarepakket.

Als er één gebied binnen het bedrijf is waar dit 
zeer ongewenst is, is het wel verkoop. Zowel de 
producten die verkocht worden, als de wensen 
van de klant wijzigen voortdurend. Verkoop heeft 
daarom andere software nodig dan de meeste tradi-
tionele bedrijfssoftwarepakketten kunnen bieden: 
extreem fl exibel, zeer snel aan te passen (zonder 
dat daarvoor softwareontwikkeling nodig is) en zeer 
gemakkelijk in het gebruik. Verkopers zitten nu 
eenmaal liever niet de hele dag achter de computer.

Met deze visie hebben wij Sofon Guided Selling 
ontwikkeld: een softwarepakket dat verkopers 
helpt klantspecifi eke producten en diensten snel, 
eenvoudig en foutloos te verkopen.

In dit nummer van Sofon Nieuws leest u hoe de 
ondernemingen Broshuis, Veenman en NASSAU 
Indus Deur Sofon implementeerden, maar ook 
hoe zij na de initiële implementatie het gebruik van 
Sofon konden aanpassen aan de veranderingen in 
hun business. Veel leesplezier gewenst!

Otto van der Tang
Managing Director

Vertragen of 
versnellen?
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Wat doet Veenman?
Grauss: “Wij adviseren bedrijven in uiteenlopende branches 
bij het optimaliseren van documentgerelateerde bedrijfs-
processen. Onze softwarematige oplossingen lopen uiteen 
van het digitaliseren van dossiers tot aan factuurmanage-
ment. Bij de hardwarematige oplossingen moet je denken 
aan MultiFunctional Printers (MFP’s), faxen en (dedicated) 
scanners. Wij zijn onderdeel van Xerox Europa, maar zijn 
ook al jaren HP preferred partner. Wij bieden dus zowel 
Xerox-producten als HP-apparatuur aan.”

Hoe was de situatie vóór Sofon? 
Grauss: “Vóór Sofon werkten we met puur en alleen een 
calculatietool. Vooral voor nieuwe medewerkers was het een 
lastig programma. Maar ook meer ervaren medewerkers 
wisten lang niet altijd hoe de tool tot een berekening kwam.” 
Beijl: “En als de calculatie eenmaal gemaakt was, werd er uit-
geweken naar Word om handmatig een offerte te maken en 
naar ons verkooprelatiesysteem om klantdata bij te werken. 
Deze uitstapjes naar andere systemen kostten tijd.”

Hoe is de situatie met Sofon? 
Beijl: “Dankzij Sofon hoeven we niet meer van het ene 
systeem naar het andere te switchen. Op basis van de calcu-
latie werkt Sofon de CRM-gegevens bij, vult de juiste velden 
van uiteenlopende documenten en hangt er de juiste template 
aan. Dit gebeurt automatisch en correct.” 
Grauss: “Met Sofon hebben we echt een compleet systeem 
in handen dat ons ondersteunt bij alle verkoopgerelateerde 
handelingen; van het bijhouden van alle klant- en prospect-
gegevens tot aan het maken van mailings, calculaties en 
offertes. Dankzij Sofon is product- en prijsinformatie correct 
en up-to-date en zijn calculaties (en marges) inzichtelijk. Ook 
nieuwe medewerkers kunnen snel met het systeem overweg. 
Als wij de data goed invoeren, doet Sofon de rest.”

Welke voordelen biedt Sofon? 
Grauss: “Met Sofon kunnen wij eenvoudig een forecast maken. 
Zo zie ik direct hoe uiteenlopende salestrajecten lopen. Door-

dat ik de kanspercentages en de verwachte omzetbedragen 
zie, weet ik aan welke potentiële order ik meer aandacht moet 
besteden. Ook kan ik zo direct zien of ik mijn doelstelling voor 
deze periode behaal of bij zal moeten stellen – en op welke 
subdoelstelling ik me moet focussen: new business, software, 
papier... Deze rapportages zijn voor het management ook erg 
handig om ons als sales team aan te sturen.” 
Beijl: “En ik weet ook precies wat Verkoop met de klant heeft 
afgesproken. Deze informatie heb ik nodig om een contract 
voor de klant te maken en om de Inkoopafdeling aan te sturen. 
Inkoop kan aan de slag met data uit Sofon die wij – nu nog 
– handmatig invoeren in ERP.”

Hoe ziet de toekomst van Veenman en Sofon eruit?
Beijl: “Momenteel werken we aan een interface met het nieuwe 
ERP-systeem Microsoft Navision. Straks kunnen wij data 
automatisch doorzetten van Sofon naar ERP. Dit levert ons 
tijdswinst op. Wij kunnen dan meer focussen op het mana-
gen – in plaats van het verwerken – van de order. En dat bete-
kent: effi ciënter werken en strakkere levertijden realiseren.”

Als wij de data goed invoeren, 
doet Sofon de rest
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experts aan ’t woord

 RESULTATEN
    · Eén compleet en gebruikersvriendelijk verkooponder-
  steunend systeem in gebruik door 80 buitendienst- en 
  25 binnendienstmedewerkers

    · Totale front offi ce-oplossing geïmplementeerd: Sofon 
  Sales Organizer (CRM) en Sofon Proposal Organizer

    · Eenvoudiger calculeren en offreren

    · Verbeterd inzicht in calculaties en marges

    · Overzichtelijke geschiedenis en managementinformatie

    · Complete forecast inzichtelijk

    · Eenvoudiger sturen en monitoren

Patrick Grauss
MAJOR ACCOUNT MANAGER

Peter Beijl
SENIOR 
ORDER MANAGER



Sofon stemt verwachtingen klant, 
verkoop en engineering op elkaar af

Case

Wij besparen kosten, omdat verkopers 
met Sofon binnen de standaard werken

business case
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Harold Vorsteveld

Broshuis is fabrikant van opleggers voor het speciaal 
transport en is eveneens actief in de container-
markt. Jaarlijks vinden 1.000 Broshuis-opleggers 
hun weg naar de klant. Broshuis merkte dat er re-
gelmatig communicatiestoornissen waren tussen 
de klant, verkoop en engineering. Hierdoor werd 

niet altijd aan de verwachtingen van de klant vol-
daan. Broshuis greep de mogelijkheid aan om hier 
met Sofon verandering in te brengen. Wij spraken 
met Harold Vorsteveld (Verkoop Directeur) en 
Alwin Hekker (Hoofd Engineering) over deze ver-
anderingen.

Begeleiding
Verwachtingen over een te leveren product kunnen nog wel 
eens uiteenlopen. Die ervaring had Broshuis ook. Vorsteveld: 
“Soms moesten we achteraf een order wijzigen, omdat de 
wens van de klant verkeerd geïnterpreteerd was door verkoop 
of engineering. Andere keren boden we een special aan, ter-
wijl de klant al tevreden zou zijn met een meer standaard 
oplegger. Zo kon je vroeger aan de lichten van een oplegger 
zien welke verkoper de oplegger verkocht had. Om dergelijke 
speciale lichten had de klant niet gevraagd en daar betaalde 
hij ook niet extra voor.” 

Maatwerk?
Broshuis had software nodig die de verwachtingen van de 
klant af kon stemmen op het beeld van verkoop en enginee-

ring. Hekker: “Wij hebben overwogen om zelf een product-
confi gurator te bouwen, maar daar kleven te veel nadelen aan. 
De hele organisatie wordt dan erg afhankelijk van de maker. 
Daarnaast hebben andere bedrijven zich gespecialiseerd in 
confi guratiesoftware. Waarom dan weer het wiel opnieuw 
uitvinden?” 

In één dag resultaat
Broshuis ging in gesprek met een aantal leveranciers van pro-
ductconfi guratoren. Hekker: “Sofon was erg gestructureerd 
opgezet ten opzichte van concurrerende pakketten. Bij het 
samenstellen van een product leidt Sofon je in een logische 
volgorde door een vraag- en antwoordmethode. En Sofon kon 
in één dag resultaat laten zien: een model gebaseerd op onze 
situatie waarmee een offerte en een prijs gegenereerd wer-

Alwin Hekker



den. Dat kon de concurrentie niet evenaren. Ook de Sofon-
organisatie toonde verstand van zaken. Dit leidde tot vertrou-
wen in zowel het product als in de organisatie.”
 
In één dag getraind
Nadat de keuze voor Sofon gemaakt was, startte de invoe-
ring. Hekker: “De hele implementatie viel reuze mee. Vanuit 
Sofon stond er een goed implementatieplan ter beschikking 
met een duidelijke tijdlijn. En het systeem is erg gebruikers-
vriendelijk – zowel het CRM-gedeelte als de offertegenerator 
zelf – waardoor de software vlot draaide en verkoop snel te 
trainen was. Zij hebben het in één dag opgepikt.” 

Puntjes op de ‘i’ zetten
Broshuis is na een half jaar live gegaan met Sofon. Vorsteveld: 
“De implementatie is goed en snel verlopen. Eigenlijk hebben 
we weinig consultancy nodig gehad (in totaal 9 consultancy-
dagen). Dat komt door de gebruikersvriendelijkheid van Sofon, 
maar ook door de vakkennis en helikopterview van onze model-
bouwer Alwin. Ik raad iedere toekomstige Sofon-klant aan om 
een medewerker met dergelijke eigenschappen volledig vrij te 
maken voor de implementatie. Nu moeten we alleen nog wat 
puntjes op de ‘i’ zetten. Zo willen we de lay-out van de offerte 
nog verder verbeteren. Ook willen we resterende producten in 
Sofon onderbrengen. Momenteel staan de meest verkochte pro-
ducten in Sofon. Deze producten maken 90% van de omzet uit.” 

Volledige salesfunnel in kaart
Nu Sofon enige tijd in gebruik is, zijn de resultaten duidelijk 
zichtbaar. Vorsteveld: “Het is een enorm voordeel dat wij kun-
nen zien in welke fase offertes zich bevinden. De kans dat een 
verkoper een offerte niet opvolgt, is zo heel klein. We hebben 
nu de hele salesfunnel in kaart. Ook kunnen we goed meten 
of service calls binnen de gestelde tijd worden afgehandeld en 
beoordelen of hier vooruitgang in te boeken is.” Hekker vult 
aan: “Eveneens houden we per klant een dossier bij. Zo zijn wij 
volledig op de hoogte van andermans werk en is een taak ge-
makkelijk over te nemen in het geval dat er een collega ziek is.”

Binnen de standaard werken
Ondertussen wordt er meer binnen de standaard gewerkt. 
Vorsteveld: “Elke klant heeft zijn eigen ideeën, maar eigenlijk 

willen veel klanten hetzelfde. Dit kunnen we laten zien met 
Sofon. Wij geven de klant nu voor bijvoorbeeld een laadblok 
vijf keuzes. Voorheen had de klant wel dertig mogelijkheden, 
waar hij eigenlijk niet op zat te wachten. De kans is vrij groot 
dat de klant voor een van de vijf opties binnen de standaard 
gaat. Kiest hij niet voor een van deze opties, dan weet hij dat 
zijn wens ontwikkeld moet worden en dat daar meerkosten 
tegenover staan.”

Kostenbesparing
Broshuis heeft dus een duidelijke, kostenbesparende standaar-
disatieslag kunnen maken. Eveneens zijn offertes foutloos en 
zijn de aangeboden producten altijd maakbaar. Vorsteveld: “Er 
is geen controleslag meer nodig. Wij weten dat een met Sofon 
geconfi gureerde oplegger maakbaar is. Dat gaat een enorm 
managementvoordeel bieden op de termijn.” Hekker vult aan: 
“De kostenbesparingen zijn nu al zichtbaar. Door het gebruik 
van Sofon kent een verkoper de standaarden. Zo voorkomen 
we onnodige, kostbare afwijkingen. En dat komt de communi-
catie tussen verkoop en engineering – maar ook naar de klant 
– ook weer ten goede. In de toekomst willen wij verkopers op 
pad sturen met een iPad,  zodat zij op klantlocatie met Sofon 
een oplegger kunnen samenstellen via de iPad.” 
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 RESULTATEN
    · Binnen een half jaar live met weinig consultancy 
  (in totaal 9 consultancy-dagen)

    · Meest verkochte producten aan te bieden met Sofon

    · Offertes zijn foutloos en orders zijn maakbaar; er is 
  geen controleslag meer nodig

    · Kostenbesparende standaardisatieslag

    · Verbetering communicatie tussen verkoop, engineering 
  en de klant

    · Volledige salesfunnel in kaart; offertes beter op te volgen

    · Afhandeling service calls beter meetbaar



NASSAU Indus Deur: van productie- 
naar servicegericht bedrijf

Met minder vertegenwoordigers 
bieden we nu offertes aan met 
een hoger omzetvolume

In deze rubriek laten wij graag klanten aan het 
woord die al lange tijd Sofon-gebruiker zijn. Klanten 
die Sofon al jaren toepassen, gaan vaak verder dan 
productconfi guratie en offertegeneratie. Zij ont-
dekken dat Sofon hen ondersteuning biedt juíst op 
die momenten dat de markt en de organisatie ver-
andert. Zo ook NASSAU Indus Deur – leverancier 

van industriële deuren. NASSAU Indus wist dank-
zij Sofon mooie resultaten te bereiken: correcte 
offertes en 100% maakbare producten. NASSAU 
Indus wilde echter meer. Marc van Bragt (Marke-
ting & Sales Manager) licht toe welke bijdrage Sofon 
levert in de omschakeling van productiegericht 
naar servicegericht bedrijf.

longtime sofon customer
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Onderscheid
NASSAU Indus Deur levert als onderdeel van het Deense 
NASSAU DOOR A/S al bijna 40 jaar de hoogste kwaliteit in-
dustriële deuren. Maar kwaliteit is niet alleen van belang bij 
productie en levering. Voor NASSAU Indus Deur speelt kwa-
liteit in service een steeds grotere rol. Van Bragt: “Er is veel 
concurrentie in de markt en industriële deuren hebben vaak 
een lange levensduur. Enkel nieuwe deuren leveren, is dus niet 
interessant genoeg. Wij wilden ons onderscheiden op het ge-
bied van service in de markt. En dan niet zomaar service, maar 
de béste service. Zo zijn wij 24/7 bereikbaar en komen wij vlot 
met een oplossing, want een defecte deur kost de klant geld. 
Wij denken dus volledig met de klant mee: van bedrijfszeker-
heid tot aan veiligheid. Onze adviezen zijn ook afgestemd op 
de klant. Zo heeft een bedrijf met high tech-artikelen wellicht 
heel andere veiligheidsmaatregelen nodig dan een bedrijf met 
schoonmaakartikelen. Sofon helpt ons bij het geven van goede 

adviezen en het afhandelen van service calls. We zetten Sofon 
zowel in voor new business als voor service bij bestaande klan-
ten. Zo maken we met Sofon niet alleen een verkoopopdracht 
aan, maar ook alvast een concept servicecontract. Een getekend 
servicecontract kost je dan eigenlijk geen moeite.”

Lagere servicekosten
Ook in deze tijden van kostenbesparingen blijft NASSAU 
Indus met de klant meedenken. “Je ziet dat klanten nu al snel 
op onderhoud willen besparen. Juist wij tonen aan dat wij 
hun servicekosten kunnen laten dalen. Wij monitoren bij-
voorbeeld de servicekosten per deur. Vaak komen we tot de 
conclusie dat 20% van de deuren voor 80% van de kosten 
zorgt. Juist die deuren pakken we dan aan. Mogelijk is een 
van die deuren toch echt toe aan vervanging, of is er door 
een oude leverancier een niet-geschikte deur geplaatst. Een 
deur die continu open- en dichtgaat heeft veel te lijden. Een 

Marc van Bragt



 logische keuze is dan om deze standaarddeur te vervangen 
door een snelroldeur. Snelroldeuren zijn wel duurder in aan-
schaf dan een standaarddeur, maar de klant bespaart zoveel op 
servicekosten dat dit zo terugverdiend is.”

Monitoren
NASSAU Indus heeft dankzij Sofon een compleet overzicht 
van alle geïnstalleerde deuren. Ook heeft NASSAU Indus 
middelen in handen om deuren, verkopers en verkoopkansen 
te monitoren. “Met Sofon heb ik de offerteportefeuille precies 
in kaart. Zo zie ik direct op welke mogelijke deals we moe-
ten focussen en aan welke (potentiële) klanten we wat meer 
aandacht moeten besteden. Eveneens hebben we de moge-
lijkheid om verkooprapportages te maken en zo de omzet, 
marge en korting per verkoper te volgen ten opzichte van het 
budget. Dit heeft positief uitgepakt voor ons. Met minder ver-
tegenwoordigers bieden we nu offertes aan met een hoger 
omzetvolume.” 

Meer transparantie
Inmiddels werkt de Belgische vestiging – NASSAU Door – ook 
met Sofon. “Nu Sofon ook in België draait, is er meer trans-
parantie. Zo hebben we nu één prijslijst voor twee landen. 
En die prijs is up-to-date. Zo zullen we nooit een onderdeel 
voor een te lage prijs verkopen. Onze Belgische vestiging ge-
niet nu ook van de voordelen van uniform offreren en kwali-
teits- en tijdswinst. Ik wil beide vestigingen graag op eenzelf-
de niveau brengen. En Sofon helpt daarbij; inmiddels is de 
verkoop van contracten in België al met 100% toegenomen.”
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 WAT BEREIKTE NASSAU INDUS DEUR MET SOFON?

 1e fase
    · Offertes en orders worden sneller en met minder 
  inspanning gemaakt

    · Offertes en contracten zijn compleet, helder, uniform 
  en foutloos

    · Minder mensen betrokken bij het offerteproces

    · Aangeboden producten zijn altijd realiseerbaar in 
  productie

 2e fase
    · Serviceovereenkomst wordt automatisch gegenereerd

    · Offerteportefeuille in kaart; bevordert monitoren en 
  aansturen

    · Harmonisatie van de organisatie en aanpak van verkoop 
  en service in België en Nederland

    · Minder vertegenwoordigers bieden nu offertes aan met 
  een hoger omzetvolume

    · Inwerktijd nieuwe medewerkers verkort

    · Productkennis is gedocumenteerd

    · Meer transparantie



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
Cloudforce Essentials 
21 september
Chassé Theater, Breda (NL)
Sofon heeft een stand op 
het salesforce.com-
evenement ‘Cloudforce 
Essentials’.

Interne Logistiek 
22 september
NH Conference Centre 
Koningshof, 
Veldhoven (NL)
Sofon heeft een stand op 
Interne Logistiek en leidt 
een discussie.

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

Sofon Seminar 
11 oktober
Restaurant De Salentein, 
Nijkerk (NL).

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:

BWT Pharma & Biotech levert systemen voor de productie en distributie van 

farmaceutisch water – in de juiste hoeveelheid en kwaliteit. Als toonaangeven-

de leverancier in deze markt heeft BWT Pharma & Biotech vele jaren ervaring. 

Het bedrijf beschikt over een uitgebreid spectrum van technologieën voor de 

productie van alle kwaliteitscategorieën water die benodigd zijn voor R&D- en productieomgevingen, als-

mede voor het uitvoeren van de afvalproductie. BWT zal Sofon Guided Selling implementeren.

Tinius Olsen is de leidende producent en leverancier van testmachines voor 

drukcompressiematerialen. De machines zijn ontworpen voor Onderzoeks- en 

Kwaliteitscontrole-instanties om de sterkte en de prestaties van materialen te meten, in overeenstemming 

met internationale teststandaarden. Met de apparatuur van Tinius Olsen is het mogelijk om testen uit te 

voeren op uiteenlopende materialen zoals metaal, composiet, beton, textiel, rubber en lijm. Tinius Olsen 

heeft Sofon gekozen als wereldwijd inzetbaar confi guratie-, pricing- en offertesysteem. Er zijn veel confi -

guratieopties voor de testmachines – gebaseerd op de gewenste applicatie door de eindgebruiker en inter-

nationale standaarden. Om die reden had Tinius Olsen een oplossing nodig, waarmee het verkoopteam 

een correcte offerte kon generen met een uniforme lay-out. Sofon voldeed aan deze eisen en was eveneens 

te integreren met Microsoft CRM en Microsoft Dynamics AX.

Mayekawa is één van de meest geavanceerde fabrikanten van industriële schroef- 

en zuigercompressoren, die bekend staan als MYCOM-compressoren. Naast 

de productie van de compressor-units levert Mayekawa ook water- en glycolchillers als standaard- en 

als custom design-uitvoering. Tevens ontwikkelt Mayekawa nieuwe markten met technologieën op het 

gebied van energie- en waterbesparing, algemene resource-besparingen en diverse robottechnologieën, 

gebruikmakend van de kennis van haar enorme industriële koeltechnische ervaring. Een snel en foutloos 

offerteproces – met een hoog niveau van informatievoorziening – is hierbij van groot belang. Vanwege 

de toenemende hoeveelheid offertes en opdrachten heeft Mayekawa gekozen voor Sofon Guided Selling. 

Sofon wordt ingezet om de kwaliteit van offertes te handhaven en te zorgen voor een vermindering van de 

werkdruk zonder toename van personeel.

  


