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Business Case Aweta: Aweta voerde 
Sofon in om meer grip te krijgen op 
de relatie tussen kostprijs en verkoop-
prijs. Ook wilde zij de offertekwaliteit 
verbeteren. Intussen lopen alle offertes 
via Sofon en is de margeberekening 
nauwkeurig geworden.

Business Case Philips: Om haar pro-
cessen op het gebied van confi guratie, 
pricing en offertegeneratie te verbe-
teren koos Philips Healthcare voor 
Sofon.  Accountmanagers kunnen nu 
correcte oplossingen offreren op basis 
van een breed productassortiment. 

Expert aan ’t woord: Sinds de invoe-
ring en het gebruik van Sofon maakt 
Fronius offertes en orders vele malen 
sneller dan voorheen en voldoen deze 
voor 100% aan alle eisen.

Wij kunnen voor de 
klant in korte tijd een 
perfect systeem con-
fi gureren en hebben 
altijd de zekerheid, 
dat het technisch 
uitvoerbaar is.
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Een interview met Marcel van Ast (Commercial Engineer), Cees 
Hooijschuur (Financieel Manager) en Eric Qualm (Hoofd Commercial 
Engineering) van Aweta: “Door beter inzicht in marges weten we waar 
we ‘ja’ op zeggen”.

Business Case Aweta

Expert aan ’t woord
Een interview met Karina Breitwieser (Sales Assistant TechSupport 
 National) van Fronius: “Wij kunnen voor de klant in korte tijd een 
perfect systeem confi gureren en hebben altijd de zekerheid, dat het 
technisch uitvoerbaar is”.

Business Case Philips
Een interview met Andreas Schuele (Global Process Owner for Catalog 
and Quoting) en Phil Gamroth (verantwoordelijk voor de Noord-
Amerikaanse Sales Information Systems en tevens Project Manager 
Sofon Noord-Amerika) van Philips Healthcare: “Met Sofon kunnen we 
ons snel aanpassen aan de continue veranderingen in productportfolio, 
organisatie, processen en go-to-market modellen”.

Nieuwe klanten - Activiteiten 

Succesvolle ondernemingen zijn over het alge-
meen ondernemingen die er in slagen ook buiten 
de eigen landsgrenzen te expanderen. Daar komt 
veel bij kijken. Verschillen in taal, in cultuur en 
in regelgeving zorgen ervoor dat verkopen over de 
grens net iets ingewikkelder is, dan verkopen in 
eigen land. Met al die verschillen moet ook reke-
ning gehouden worden bij het maken van offertes 
en contracten. We zijn er trots op dat wij voor 
veel bedrijven het internationale verkoop proces 
ver gemakkelijken, door verkopers (of dealers) in 
staat te stellen precies de juiste offerte voor de 
buitenlandse klant te maken: in de juiste taal, voor 
de juiste producten, in de juiste valuta, rekening 
houdend met de juiste juridische voorwaarden en 
tegen de juiste prijs. Ook in deze nieuwsbrief leest 
u hierover weer inspirerende verhalen,  variërend 
van middelgrote bedrijven tot Fortune-500 
ondernemingen. Wat hen bindt? Alle gebruiken 
ze Sofon om effectiever internationaal te kunnen 
verkopen.

Veel leesplezier!

Otto van der Tang
Managing Director
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Wat doet Fronius?
De divisies van Fronius zijn in drie delen opgedeeld, namelijk 
accu-oplaadsystemen, zonne-elektronica en lastechniek. Op 
het gebied van de accu-oplaadsystemen hebben wij met de 
Active Inventer Technology een technische revolutie teweeg-
gebracht en horen wij tegenwoordig tot de vooraanstaande 
aanbieders van Europa. Op het gebied van zonnetechniek dra-
gen wij ertoe bij om vernieuwbare energie te gebruiken om 
zodoende een grotere energieonafhankelijkheid te bereiken. 
Met onze netgekoppelde inverters en producten ter controle 
van fotovoltaïsche installaties horen wij in de zonne-electro-
nica nu al bij de leidinggevende aanbieders. Bovendien ont-
wikkelen wij lastechnologieën zoals complete systemen voor 
het vlamboog- en weerstandspuntlassen en hebben we ons 
tot doel gesteld om onmogelijke lasverbindingen mogelijk te 
maken. 

Hoe was de situatie vóór Sofon?
Technisch geavanceerde lassystemen moesten eerst zorg-
vuldig worden gecontroleerd en de technische afhankelijk-
heid moest bij de desbetreffende productspecialisten worden 
nagevraagd. Dit kon tot een aanzienlijke vertraging bij het 
maken van offertes leiden. Onze verkoopbinnendienst was 
aansluitend nog eens bezig om de juiste kenmerken van de 
verschillende componenten in ons ERP-systeem in te voeren. 
Alle onderdelen moeten juist gekenmerkt worden teneinde 
tijdens het productieproces duidelijk aan te kunnen geven 
hoe iets moet worden opgebouwd of veranderd. Alle posities 
moesten allemaal apart worden verwerkt.

Hoe werkt Sofon bij Fronius?
In alle drie de divisies maken we gebruik van de Sofon Web 
Sales Confi gurator. In principe is de opbouw van de confi gu-
rator in elke divisie dezelfde, alleen de uitvoer is in elke divi-
sie iets anders. De divisie die technisch het meest complex is, 
is de lastechniek. Sofon ondersteunt het verkoopteam bij het 
maken van offertes en orders. De medewerkers worden stap 
voor stap door de technische opbouw van de lasinstallatie ge-
leid. Bij iedere klik of keuze van een handeling worden door 
Sofon, op de achtergrond, steeds de technische mogelijkhe-
den gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat alle individuele com-
ponenten waaruit de lassystemen bestaan, technisch “met 
elkaar functioneren” en voor 100% aan alle eisen voldoen.

 

Hoe is de situatie met Sofon nu?
We hebben nu bijna alle technische afhankelijkheden in het 
systeem staan. Zodoende kunnen onze verkoopmedewerkers 
in een hele korte tijd een perfect systeem voor de klant con-
fi gureren en hebben ze altijd de zekerheid dat aan de tech-
nische eisen wordt voldaan. Voornamelijk voor nieuwe me-
dewerkers is dit een duidelijke verbetering. Bovendien laat 
Sofon tijdens de confi guratie van het systeem alle passende 
en slimme opties voor het juiste lassysteem zien – en kan 
daarmee direct op alle wensen van de klant worden ingaan. 
Nadat de confi guratie is afgesloten hoeft de buitendienst de 
binnendienst slechts het automatische confi guratienummer 
door te geven. Hiermee kan het systeem met enkele kliks in 
ons ERP-systeem worden overgebracht, inclusief alle beno-
digde informatie en kenmerken voor de productie. Het is niet 
meer noodzakelijk om alle artikelen handmatig in de offerte 
of order te zetten. Sofon wordt steeds van de nieuwste gege-
vens voorzien, nieuwe producten worden doorlopend geïnte-
greerd en ook handige beschrijvingen, foto’s of reservelijsten 
zijn direct in Sofon op te vragen en dat alles in directe verbin-
ding met ons ERP-systeem.

Wij kunnen voor de klant 
in korte tijd een perfect 

systeem confi gureren en 
hebben altijd de zeker-
heid, dat het technisch 

uitvoerbaar is.
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expert aan ’t woord

Karina Breitwieser 
SALES ASSISTANT TECHSUPPORT NATIONAL

 RESULTATEN
    · Controle op onderlinge afhankelijkheden van 
  componenten

    · Offertes/orders kunnen veel sneller worden gemaakt en 
  voldoen voor 100% aan de eisen

    · Handmatig invoeren van alle artikelen is niet meer nodig

    · De weergave van de productdiversiteit maakt een perfecte
  offerte voor elke klantwens mogelijk

    · Veranderingen/updates bij aanbiedingen zijn snel en 
  makkelijk te realiseren

    · Nieuwe medewerkers zijn sneller ingewerkt

    · Integratie met ERP-systeem



Aweta verbetert inzicht in marges 
en offertekwaliteit met Sofon

Case

business case aweta
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Aweta ontwikkelt, produceert en verkoopt installa-
ties voor het sorteren en verpakken van groente en 
fruit. De installaties van Aweta zijn terug te vinden 
in meer dan 50 landen. De groei in complexiteit 
en variëteit van de installaties, maakte beheersing 
van het productportfolio steeds belangrijker. Aweta 

zocht naar een oplossing om het inzicht in marges 
en de kwaliteit van offertes te verbeteren. Marcel 
van Ast (Commercial Engineer), Cees Hooijschuur 
(Financieel Manager) en Eric Qualm (Hoofd Com-
mercial Engineering) vertellen over de invoering 
en het gebruik van Sofon bij Aweta. 

Complete verwerkingslijnen 
Zo’n 45 jaar geleden bracht Aweta haar eerste product  op de 
markt: een sorteermachine voor komkommers. Intussen is er 
veel veranderd. Qualm: “Aweta maakt tegenwoordig complete 
verwerkingslijnen met componenten als weegsystemen, kwa-
liteitssystemen en verpakkings- en palletiseermachines. We 
streven naar een steeds meer geïntegreerd systeem, waarmee 
we de volledige tracking and tracing kunnen verzorgen.” 

Wens: inzicht in marges en uniforme offertes
Een uitgebreider en complexer productportfolio betekent ech-
ter ook een complexer verkoopproces. Reden voor Aweta om 
het verkoopproces te willen vereenvoudigen. Hooijschuur: 
“Wij wilden meer grip op de relatie tussen kostprijs en ver-
koopprijs op detailniveau. Door onze kostprijzen te verfi jnen, 
zouden we onze marge beter kunnen onderbouwen en garan-
deren. Daarnaast wilden we de offertekwaliteit verbeteren. 

We zagen dat iedereen zijn eigen teksten gebruikte om tot 
een offerte te komen. Zo werden bijvoorbeeld verschillende 
condities gehanteerd, maar werden er ook fouten uit oude 
teksten gekopieerd. Daar moest verandering in komen.” 

Implementeren vanuit de interne en externe klant
Aweta wilde de uitdaging graag aangaan met de software van 
Sofon. Van Ast: “Na een aanvankelijk langzame start heb 
ik vanaf begin 2010 het stokje voor de modelbouw overge-
nomen. We beseften dat we niet te veel moesten kijken 
naar hetgeen wijzelf in het systeem wilden, maar dat we uit 
moesten gaan van de wensen van de klant: de interne klant 
(engineering) en de externe klant. Ik heb alle verwachtingen 
op papier gezet, waarna alles in sneltreinvaart is gegaan.” 
Qualm vult aan: “Zo neemt de externe klant geen genoegen 
met een een opsomming van allerlei producten. Hij wil in 
de offerte terugzien dat zijn product van A naar B gaat, via 

Marcel van Ast

Eric Qualm

Door beter inzicht in 
marges weten we waar 
we ‘ja’ op zeggen



welke  stappen en met een beschrijving van de bijbehorende 
functies. De interne klant wil juist een projectspecifi catie en 
een projectbudget zien.” 

Stap voor stap blijven verbeteren 
Aweta heeft momenteel zoveel informatie gestructureerd in 
Sofon vastgelegd dat er niets meer vergeten kan worden in 
offertes of orders. Hooijschuur benadrukt: “Het is wel van 
belang om de informatie in Sofon goed vast te leggen én te 
onderhouden. Je hebt iemand nodig die dedicated aan Sofon 
werkt. Dit is niet iets wat je er tussendoor even bij doet. Bo-
vendien is het beter om wijzigingen direct door te voeren, 
dan wijzigingen op te sparen. Zo kun je het systeem steeds 
met kleine stapjes verbeteren.” Nieuwe medewerkers profi te-
ren ook van de vastgelegde, actuele gegevens. Qualm legt uit: 
“Nieuwe werknemers zijn sneller productief, al na een week 
of twee. Voor de inzet van Sofon bedroeg de inwerktijd een 
paar maanden. En dan wist men nog maar een klein deel. 
Omdat de vraagstelling in Sofon steeds hetzelfde is, kunnen 
ze eenvoudig verschillende machinetypes aanbieden.”

Makkelijker en sneller uniform offreren
Intussen lopen alle offertes via Sofon. Van Ast: “Nu we van-
uit één systeem werken, is er geen ruimte meer voor fouten 
en verschillende interpretaties. Offertes zien er uniform en 
gestructureerd uit, zowel qua vorm als prijs. Of het nu gaat 
om een project in Korea, Rusland of Frankrijk.” Qualm vult 
aan: “Nu we veel sneller en gemakkelijker offertes kunnen 
maken, reageren we zelfs vaker op tenders uit allerlei landen. 
Je ziet daar niet direct het effect van, maar soms pluk je daar 
veel later alsnog de vruchten van. Zonder Sofon hadden we 
op deze tenders niet eens gereageerd.” 

Beter inzicht in marges en eenvoudiger goedkeuringsproces
Ook de margeberekening is dankzij Sofon nauwkeuriger ge-
worden. Hooijschuur: “Voorheen hadden we alleen inzicht in 
de kostprijzen op hoog niveau, per machinegroep. Nu weten 
we beter waar we ‘ja’ op zeggen. Het is duidelijk wat we weg-
geven en wat niet. Hierdoor is eveneens het goedkeurings-
proces eenvoudiger geworden.” Qualm vult aan: “Een order-
bevestiging wordt pas verstuurd na goedkeuring door het 
management. We kijken dan vooral naar risico’s en marges, 
ook op het gebied van installatie en transport. We letten erop 
dat dit correct gebeurt, want in verschillende landen gelden 
andere regels.”
 
Standaardisatie en Sofon versterken elkaar
Sofon heeft ook een rol gespeeld op het gebied van standaar-
disatie. Voor de aanschaf van Sofon had Aweta hier al een 

start meegemaakt. Qualm: “We hebben een ontwikkeling 
doorgemaakt waarbij we van verschillende ontwerpen naar 
één familieontwerp zijn gegaan. We hebben gezien dat de 
productstandaardisatie en de invoering van Sofon elkaar heb-
ben versterkt. De diversiteit is echter nog steeds heel groot. 
Met Sofon ondervangen we steeds meer van deze diversiteit. 
Ook al wordt het complex, we houden het met Sofon beheers-
baar.”

Samenwerking met PDM en ERP
Aweta had gezien het relatief beperkte aantal orders geen 
behoefte aan een geautomatiseerde orderintegratie met het 
ERP- of PDM-systeem. Sofon produceert nu een orderformu-
lier met de verkoopstuklijst. Nadat deze in PDM is vastge-
legd, wordt de productiestuklijst automatisch geproduceerd 
en vanuit PDM naar ERP gestuurd. 

Toekomstplannen
De invoering van een CRM-systeem staat nog wel in de plan-
ning. Qualm: “We willen in de toekomst nog gemakkelijker 
kunnen zoeken op allerlei kenmerken van offertes en we wil-
len andere informatie gaan toevoegen, zoals deadlines. Dit 
willen we realiseren met de invoering van CRM. Hiervoor kij-
ken we ook naar Sofon Sales Organizer. Eveneens willen we 
de offerte nog verder verbeteren door de offerte meer vanuit 
de klant op te stellen. Hiermee kunnen we onze toegevoegde 
waarde beter naar voren laten komen.” Hooijschuur vult aan: 
“Verder blijven we kennisregels toevoegen, zodat we steeds 
meer beslissingen met Sofon kunnen ondersteunen.”
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 RESULTATEN
    · Alle offertes worden met Sofon gemaakt

    · Nauwkeurige berekening van kostprijzen

    · Beter inzicht in marges

    · Offertes zijn uniform en compleet

    · Tenders worden vaker beantwoord

    · Beter offertegoedkeuringsproces 

    · Beter managementinzicht in offertes

    · Complete projectspecifi catie en nauwkeurig 
  projectbudget 

    · Groeiende productcomplexiteit blijft beheersbaar

    · Inwerktijd nieuwe medewerkers van maanden naar 
  twee weken



Sofon maakt het voor onze Amerikaanse account 
managers mogelijk om correcte oplossingen te 
offreren op basis van een breed productassortiment

Met Sofon kunnen we 
ons snel aanpassen aan 
de continue veranderingen 
in productportfolio, 
organisatie, processen en 
go-to-market modellen

Twee grote uitdagingen die veel bedrijven tegen-
komen, zijn de complexiteit van hun productport-
folio en de intensieve training die nodig is om ver-
koop in staat te stellen hun producten foutloos aan 
te bieden. Eén zo’n bedrijf was Philips Healthcare, 
dat innovatieve, intuïtieve en betaalbare zorgop-
lossingen levert. Het aanbieden van een breed 
aanbod van hightech producten, vroeg uitgebrei-
de kennis van hun producten en van klinische pro-

cessen. Het oude systeem van het bedrijf creëerde 
snelle budgetoffertes. Wat in de offertes echter 
ontbrak waren beschrijvingen en illustraties. De 
offertes waren voor klanten moeilijk te begrijpen 
- maar erger nog, soms waren ze niet compleet. 
Om de processen op het gebied van confi guratie, 
pricing en offertegeneratie kwalitatief te verbete-
ren koos Philips Healthcare voor Sofon.
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 Productportfolio
 Philips Healthcare biedt een breed portfolio van meer dan 
500 confi gureerbare producten die over vele verkoopkanalen 
lopen, ondersteund door de verkoopspecialisten. De ontelba-
re confi guratiemogelijkheden en productcombinaties vragen 
echter een brede kennis van klinische procedures, patiënt-
processen en het portfolio van het bedrijf zelf. Elk van de con-
fi gureerbare producten kan 10 tot 150 geprijsde onderdelen 
en talrijke regels bevatten. Een complete klantoplossing kan 
bestaan uit 10 of meer confi gureerbare producten met rela-
ties en afhankelijkheden tussen producten.

Ontbrekende confi guratieregels voor budgetoffertes 
Bij een van de ‘legacy’ budgetofferte-tools die in Noord-Amerika 
wordt gebruikt voor de helft van het Healthcare portfolio, ont-
braken de hoognodige confi guratieregels. Dat kon potentieel 
resulteren in foute of incomplete confi guraties en foute prij-
zen. Het proces om veranderingen te checken, corrigeren en 
communiceren was tijdrovend en arbeidsintensief. Dat leidde 
tot margevermindering en misverstanden of onte vredenheid 
bij klanten.

Haalbaarheidsonderzoek
Met het doel “het makkelijker te maken zaken met ons te 
doen”, de offertedocumenten en de kwaliteit te verbeteren, 
de “end-to-end effi ciency” te verbeteren en margeverlies te 
voorkomen, leidde de zoektocht naar een passende oplossing 

voor Noord-Amerika naar de collega’s in Europa. Zij hadden 
Sofon al succesvol uitgerold voor Imaging Systems kapitaal-
goederen en projectverkopen in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. In juli 2010 werd een haalbaarheidsstudie uit-
gevoerd. Deze studie wees uit dat de Sofon-oplossing voldeed 
aan de behoeften van Philips Healthcare North America. Dit 
voor zowel de specifi eke uitdagingen van organisatie in de 
V.S., als voor het budgetofferteproces en de verschillende ver-
koopprocessen van supplies en complexe oplossingen.

Ondernemingsbrede offerte-tool
Het Sofon implementatieproject in de V.S. startte in maart 
2011 met drie hoofddoelen: het instellen van confi guratie-
regels voor budgetoffertes, de mogelijkheid om offertes te 
creëren die makkelijk te begrijpen zijn voor klanten en het 
creëren van één centrale opslag van productconfi guratiere-
gels ten behoeve van een ondernemingsbrede offerte-tool.

Enterprise Product And Lifecycle Management
Van alle Sofon modules was Philips Healthcare het meest 
geholpen met de module ‘Enterprise Product and Lifecycle 
 Management’ (EPAL). Philips Product Managers kunnen met 
deze module productconfi guratieregels creëren. Ook kun-
nen ze geconfi gureerde producten combineren tot complete 
oplossingen die daarna door Sales gebruikt kunnen worden 
om een correcte offerte te produceren. Phil Gamroth (verant-
woordelijk voor de Noord-Amerikaanse Sales Information 

Case
business case philips
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Systems en tevens Project Manager Sofon Noord-Amerika) 
legt uit: “Als een verkoper een oplossing kiest, zijn er veel 
producten van toepassing en is er sprake van veel relaties of 
onderlinge beperkingen tussen producten. Sofon kan hier 
mee omgaan, iets waar eerdere systemen niet toe in staat 
waren. “EPAL kan overweg met regels tussen producten. De 
Proposal Organizer maakt het vervolgens mogelijk om een 
prijs te calculeren en een offerte voor de klant te creëren.”
Een andere belangrijke mogelijkheid is de lokalisatie in 
EPAL. EPAL stelt lokale marketingafdelingen in staat zelf de 
marktspecifi eke lokalisatie gebaseerd op de fabrieksproduct-
regels vast te leggen. Uiteindelijk kunnen deze gelokaliseerde 
producten zelfs verder afgestemd worden op een verkoop-
kanaalspecifi eke catalogus. Zo heeft elk verkoopkanaal alleen 
te maken met de producten en regels die voor het betreffende 
verkoopkanaal van toepassing zijn.

Centrale opslag
Een extra voordeel van de EPAL-module is dat het Product 
Managers in staat stelt om materiaalgegevens te halen uit 
uiteenlopende ERP-systemen. Met de multi-fabriek-, multi-
markt-, multi-kanaalopzet, is EPAL (en de gecreëerde set 
productgegevens) klaar om te functioneren als de centrale 
opslag van productverkoopinformatie voor alle markten. Nu 
de productgegevens voor Noord-Amerika vastliggen, kunnen 
deze gemakkelijk worden uitgebreid en hergebruikt in an-
dere markten over de gehele wereld, terwijl men zich houdt 
aan de vele regels waaraan medische apparatuur wereldwijd 
moet voldoen.

Eén catalogus
De centrale opslag is een verdere stap in de richting van de 
‘One Catalog’ strategie van Philips Healthcare. Deze strategie 
is gericht is op het onderbrengen van het gehele portfolio in 
één syteem zodat alle klantaanvragen gemakkelijk gecombi-
neerd en aangeboden kunnen worden als één optimale op-
lossing.
De diverse productcatalogi en offerteoplossingen van Philips 
(waarvan sommigen 20 jaar oud) waren verouderd en on-
dersteuning was onmogelijk geworden. Erger nog, het oude 
systeem zat integratie met de nieuwste verkoop-tools in de 
weg en maakte integratie in de ‘end-to-end’ verkoopproces 
support tool vrijwel onmogelijk.
“Bij Philips Healthcare hebben we verschillende offerte-tools 
om apparatuur en diensten te verkopen,” legt Andreas Schue-
le, Global Process Owner for Catalog and Quoting bij Philips 
Healthcare, uit. “Alleen al binnen apparatuurverkoop, heb-
ben we momenteel drie verschillende catalogusprocessen. 
Het idee is dat we echt tot één manier van werken willen con-
solideren. In de oude situtatie moest elke procesverandering 
of organisatieverandering uitgevoerd worden in drie of meer 
systemen. Daarbij komt dat de markt vraagt naar de mogelijk-
heid tot het aanbieden van dienstenoplossingen, fi nanciering, 
professional turnkey-oplossingen of pay-per-study modellen”. 
Dit mogelijk te maken en compleet zijn, effi ciënt, correct en 
gemakkelijk te begrijpen zijn, dat is wat we bij Philips ‘One 
Catalog’ noemen. Sofon is al een deel van ons oplossingen-
pakket in Europa voor onze imaging systemen portfolio. De 
integratie van klinische informatie en informatie om patiën-
ten te monitoren in de V.S.  in EPAL is een volgende stap in 
onze reis naar ‘One Catalog’ en naar een universele offerteon-
dersteuning voor alle producten en oplossingen.”

Buitengewoon positief
De leden van het implementatieteam waren buitengewoon 
positief over het ontwikkelproces. “De behoeften die wij 

hadden tijdens de gezamenlijke ontwikkeling van de EPAL-
module werd door Sofon geweldig goed opgepakt” zegt An-
dreas Schuele, “80% van de vereisten stond vast bij het begin 
van de ontwikkeling. De overige 20% werd toegevoegd in de 
loop van het project. Tijdens de ontwikkeling deden we nieu-
we ontdekkingen, groeide het inzicht in de mogelijkheden en 
ontstonden meer gedetailleerde vereisten.”

Vermogen tot snel aanpassen
Andreas Schuele vervolgt: “Door voor Sofon software te kie-
zen, wil Philips Healthcare offertefouten en repeterend werk 
terugbrengen, de buitendienstproductiviteit verbeteren maar 
ook de werk/leefbalans verbeteren.” Sofon heeft de budgetof-
fertes succesvol verbeterd, heeft de oude offerte-tool succesvol 
vervangen en heeft de offertes van het bedrijf begrijpelijker 
gemaakt. Dit heeft het weer makkelijker gemaakt voor onze 
onderneming om zich snel in te spelen op veranderingen 
in het productportfolio, de organisatie, processen en ‘go-to-
market’ modellen. Onze aandacht zal gericht blijven op ver-
betering van de modellen om de offerteproductie sneller en 
gemakkelijker te maken. We gebruiken daarvoor de feedback 
van onze buitendienst. Intussen zullen we correcte en com-
plete confi guraties blijven onderhouden.”

450 gebruikers
Schuele: “Sinds de implementatie zijn alle 450 Noord-
Amerikaanse gebruikers getraind en zijn 95% van de pro-
ducten voor de V.S. in Sofon opgenomen. In de komende 
twee maanden zijn we van plan om de hele migratie van 
alle gebruikers in de V.S. van de oude tool naar Sofon af te 
 ronden.”

Volgende stappen
Wat zijn de volgende stappen? Een projectfase 2 wordt nu 
ontwikkeld voor Noord-Amerika om de offerteoplossing te 
integreren met het supply chain-proces (Quote to Order) en 
met contract pricing. Canada is de volgende organisatie die 
de nieuw ontwikkelde offerteoplossing te beschikking krijgt 
voor haar bestaande producten. 

 Wat heeft Philips in de V.S. bereikt met Sofon?
    · Productverkoopinformatie van meerdere fabrieken en 
  voor meerdere, kanalen en markten in één systeem

    · Offl ine genereren van budgetoffertes met product-
  confi guratieregels

    · Een geharmoniseerd offerteproces

    · Verbeterde verkoopteksten in de offerteoplossing en 
  commerciële catalogus

    · Standaard marketingconfi guraties voor verkoop

    · Guided Selling (verkopen van oplossingen) toegepast in 
  offertegeneratie

    · Harmonisering van output met Corporate Style Guide

    · Offertes inclusief service-contracten en installatie-
  diensten

    · SOFON-Outlook integratie voor contactgegevens

    · Centrale toegankelijkheid van offertes door replicatie met 
  een centrale opslag



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 
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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:

Soenen is een toonaangevend bedrijf in de productie van op maat gemaakte ma-

chines voor de plaatverwerkende industrie. Het doel is om kwalitatief hoogwaar-

dige oplossingen te leveren op het gebied van productietechnologie. Innovatie en klanttevredenheid zijn 

trefwoorden bij Soenen, sinds het bedrijf werd opgericht in 1924. Met meer dan 80 jaar ervaring is Soenen 

in staat om aan de meest ambitieuze eisen van de huidige markt te voldoen. Soenen wil haar offerte- en 

orderproces inclusief planning gaan stroomlijnen van Engineer-to-Order naar de combinatie Engineer-to-

Order/Make-to-Order. De software van Sofon draagt bij aan deze omschakeling en wordt tevens ingezet 

om de aanwezige kennis te borgen.

Refresco is een Europese groep van producenten van frisdranken en vruchten-

sappen voor vooraanstaande retailers en A-merken. Refresco is een snelgroeiende, 

jonge organisatie met  productie en verkoop in 9 Europese landen met een zeer 

ambitieuze groeistrategie. Refresco Benelux is een van de zes business units die vallen onder de Refresco 

Group. Refresco Benelux beschikt over drie productielocaties in Nederland en één in België. Tezamen zijn 

in deze bedrijven ruim 600 medewerkers werkzaam. Jaarlijks worden circa 2 miljard units geproduceerd 

en wordt een omzet van bijna 500 miljoen euro’s gerealiseerd. Refresco Benelux zal Sofon implementeren 

om het offerte- en orderproces te verbeteren en versnellen.

WTH is de marktleider in vloer- en wandsystemen voor verwarmen en koelen, voor 

zowel nieuwbouw als renovatie. Al meer dan 40 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt 

WTH kwalitatieve systemen die bijdragen aan een laag energieverbruik en een optimaal 

comfort. WTH heeft alles onder één dak: ontwerp, calculatie, engineering, montage en projectmanage-

ment. WTH kan als geen ander adviseren en maatwerkoplossingen bieden. WTH ontwikkelt duurzame 

toepassingen die een comfortabel en energiezuinig leef-, woon- en werkklimaat mogelijk maken. Voor 

kleine en grote projecten. Ook is WTH projectmatig actief in het buitenland. WTH heeft Sofon geselec-

teerd om haar offerte- en calculatieproces te optimaliseren.

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.

VLOERVERWARMING & -KOELING


