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Business Case: Wat doe je als een 
 medewerker na 50 jaar de organisatie 
gaat verlaten? Langguth zette Sofon in 
voor kennisborging.

Ready to Go: Sofon weet de snelheid 
in implementaties te houden. Hoe dit 
kan? Dat licht een Sofon-klant – actief 
in de verpakkingsindustrie – toe.

Expert aan ’t woord: Damen Shipyards 
werkt dankzij Sofon meer binnen de 
standaard, terwijl klanten beter advies 
en correcte bestekken ontvangen.

Lange bestekken 

zijn in no-time 

inzichtelijk 

voor Calculatie, 

Engineering en 

Productie.

Ulrich Klempert   Langguth

Mathias Rauen   Langguth
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Een interview met Klaus Pekruhl (Algemeen Directeur), Ulrich Klempert 
(voormalig Verkoopleider) en Mathias Rauen (Verkoopmedewerker) van 
Langguth: “Sofon helpt ons bedrijfskennis duurzaam te borgen.”

Business Case

Expert aan ’t woord
Een interview met Wim Boerma (Design & Proposal Manager) van 
Damen Shipyards: “Lange bestekken zijn in no-time inzichtelijk voor 
Calculatie, Engineering en Productie.”

Ready to Go
Een interview met Amon Olivier (Project Leader, werkzaam bij een 
producent van machines voor de verpakkingsindustrie): “We zijn niet 
afhankelijk geweest van een consultant – en dat worden we ook niet.”

Nieuwe klanten 

Heeft u wel eens nagedacht over de overeenkom-
sten tussen een etiketteermachine en een schip? 
Op het eerste gezicht zijn dat er niet zoveel. Wij bij 
Sofon zien ze wel. 

Zoals u in dit nummer van Sofon Nieuws kunt 
 lezen, worden zowel offertes voor etiketteer-
machines als bestekken voor schepen samenge-
steld met Sofon. In beide gevallen gaat het om 
kennisintensieve producten, die in talloze klant-
specifi eke varianten verkocht worden. 

‘Kennis’ is een belangrijke sleutel om te ontdek-
ken wat de behoeften van uw klant zijn, maar ook 
om uit te vinden wat de oplossing is die het best 
past bij die behoeften. Dat is waar wij onze klanten 
graag mee helpen: het beter toegankelijk en on-
derhoudbaar maken van hun eigen kennis. Zodat 
verkopers effectiever kunnen verkopen. 

In dit nummer van Sofon Nieuws leest u hoe 
Damen Shipyards en Langguth dit doen.

Otto van der Tang
Managing Director
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Wat doet Damen Shipyards?
“De Damen Shipyards Group bestaat uit zo’n 35 werkmaat-
schappijen in binnen- en buitenland met een totale omzet 
van 1,3 miljard euro. Damen Shipyards Gorinchem ontwerpt 
en bouwt een breed scala aan schepen: van relatief kleine 
sleep- en werkboten tot aan grote zeegaande werkschepen. 
Sofon is in gebruik bij de afdeling High Speed Craft. Zoals de 
naam al aangeeft, draait het hier om snelheid. Je kunt denken 
aan patrouilleboten, douaneboten en snelle vaartuigen voor 
de offshore-industrie tot een meter of zestig.”

Hoe was de situatie vóór Sofon? 
“Op onze vestiging in Gorinchem werken wij klantaan vragen 
voor onze verkopers uit tot een compleet bestek met speci-
fi caties, prijs en levertijd. Vóórdat Sofon in gebruik was, 

 hielden we van elk schip een standaardbestek bij. Een kopie 
hiervan of van een vergelijkbaar bestek, vormde de basis voor 
een nieuw bestek. Dat leidde tot fouten. Ook het onderhoud 
was een groot probleem. Als pomp A niet meer gebruikt 
werd, maar vervangen werd door pomp B, dan moest je dit 
handmatig in elk bestek aanpassen. Je kon iemand wel een 
dagtaak geven om bestekken up-to-date te houden of je bleef 
met verouderde, dus foutieve documenten zitten.” 

Hoe is de situatie met Sofon? 
“Momenteel zit 80% van de producten in Sofon. Dit heeft het 
onderhoud van de productinformatie eenvoudiger gemaakt. 
Wordt pomp A vervangen door pomp B, dan hoef je dit maar 
eenmaal te wijzigen. De wijziging wordt dan gelijk meegeno-
men in alle relevante documenten. Ook hebben we de stan-
daard beter vastgelegd. Voorheen bepaalde de eerste klant de 
indeling van een schip veel meer. Nu kunnen we makkelijker 
adviseren: waarom doe je dit niet zo? Ook kunnen we een 
nieuw schip zo eerder in onze lijn opnemen.” 

Wat is er verder bereikt? 
“In de tijd vóór Sofon werkten we met bestekken met uiteen-
lopende lengtes. Als een klant zomaar informatie opvroeg, 
dan kon je volstaan met een korte versie. Was er meer detail 
gewenst, dan kon je een langere versie in Word maken. Met 
een korter bestek was je natuurlijk sneller klaar en was er 
minder kans op fouten. Nu we met Sofon werken, is een kort 
bestek even snel gemaakt als een lang bestek. Het bestek is 
daarnaast nog overzichtelijk en foutloos ook. Eigenlijk heb-
ben we geen reden meer om een korte offerte te prefereren. 
Behalve als de klant dit op prijs stelt.” 

Welke Sofon-toepassing waardeert u volop?
“Als een Project Engineer klaar is met Sofon, dan krijg ik 
 automatisch een e-mail toegestuurd met een management-
rapport. In dit rapport staan alle afwijkingen ten opzichte van 
de standaard. Deze zogenaamde ‘change list’ maakt het voor 
mij erg gemakkelijk om een project – het gaat toch vaak om 
schepen van miljoenen euro’s – door te nemen. Zo hoef ik 
een bestek van honderd pagina’s niet meer volledig te lezen. 
De change list gebruiken we bovendien om verbeteringen 
in de standaard te maken. Ook het maken van een calcula-
tie gaat op basis van deze change list makkelijker en snel-
ler. Hetzelfde geldt voor de informatieverstrekking naar de 
afdelingen Engineering en Productie. In de toekomst willen 
we Sofon ook gaan toepassen voor de generatie van andere 
documenten. En dit het liefst ook binnen de andere product-
groepen van Damen Shipyards.”

Lange bestekken zijn in 
no-time inzichtelijk 

voor Calculatie, 
Engineering en Productie

Wim Boerma  
DESIGN & PROPOSAL MANAGER

3

expert aan ’t woord

 RESULTATEN
    · Productinformatie is eenvoudiger te onderhouden

    · Standaard is beter vastgelegd

    · Adviseren is eenvoudiger

    · Bestekken met uiteenlopende lengtes zijn even snel te 
  maken

    · Bestekken zijn overzichtelijk en foutloos

    · Project snel inzichtelijk middels ‘change list’



Sofon helpt Langguth 
bedrijfskennis duurzaam te borgen

Case
Sofon biedt ons 
op elk moment 

toegang tot juiste en 
actuele gegevens

business case
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Langguth GmbH uit het Duitse Senden (Westfa-
len) is een middelgrote producent van klantspeci-
fi eke oplossingen voor het etiketteren van allerlei 
soorten producten. In de vestiging in Senden biedt 
de onderneming werk aan meer dan 100 mede-
werkers. Langguth wil verder groeien en beseft 

dat her structurering daarvoor onontkoombaar is. 
We spraken met Klaus Pekruhl (Algemeen Direc-
teur), Ulrich Klempert (voormalig Sales Manager) 
en  Mathias Rauen (Sales-medewerker) over de bij-
drage die  Sofon daaraan heeft geleverd.

Groei in export
De producten van Langguth zijn onderverdeeld in vier pro-
ductlijnen: zelfklevende etiketten, koudlijmetiketten, hot 
melt-etiketten en sleeve-etiketten. Langguth is op de Duitse 
markt al zeer sterk vertegenwoordigd. Pekruhl: “Maar we 
zien de grootste groeikansen voor de toekomst in het buiten-
land. We fabriceren nu al meer dan 50% van onze produc-
ten voor de export. We komen echter voor problemen in het 
verkoopproces te staan als we in andere landen willen gaan 
opereren. In Duitsland hebben we de Engineering volledig 
zelf in handen, maar in het buitenland niet. Daar moeten we 
vertegenwoordigers inzetten die toegang tot onze know-how 
moeten hebben, omdat ze niet over het technische inzicht 
beschikken. Bovendien moeten de vertegenwoordigers op elk 
moment met de juiste documenten en offertes kunnen wer-

ken. We wilden meer structuur in het hele proces brengen en 
het werk van de Sales-medewerkers verlichten en hen onder-
steunen bij het adviseren van klanten over onze producten. 
Met ons zelf ontwikkelde offerteprogramma was dat niet mo-
gelijk. Deze standalone-oplossing is ondertussen 15 jaar oud 
en heeft gewoon zijn grenzen bereikt. Maar in Sofon vonden 
we de oplossing.”

Implementatie
Bij Langguth houden twee medewerkers zich met Sofon be-
zig. Pekruhl: “De heer Klempert – die al 50 jaar in het be-
drijf werkzaam is en over een enorme kennis beschikt – be-
heert de technische kanten van het project. Verder heeft de 
heer Rauen de volledige know-how van Langguth in Sofon 
vastgelegd.” Tot op heden zijn al 80% van de producten van 

Klaus Pekruhl

Ulrich Klempert

Mathias Rauen



Langguth in Sofon ondergebracht. Rauen: “In het begin wer-
den we getraind door een Sofon-consultant. Tijdens de trai-
ning werden de mogelijkheden van Sofon al snel duidelijk. 
We beseften toen dat we onze product- en modulestructuur 
moesten heroverwegen.” Klempert legt uit: “In het verleden 
hadden we 57 verschillende machinetypes, terwijl voor veel 
machines toch vergelijkbare bouwstenen nodig zijn. Het was 
dus de kunst om met minder machinetypes toe te kunnen, 
zonder dat onze klanten daarvoor ook maar iets hoefden in te 
leveren. Met Sofon werd ons duidelijk dat een reductie van de 
verschillende machinetypes mogelijk is.“ 

Manier van denken
Veranderingen worden altijd sceptisch ontvangen en dat was 
bij Langguth ook het geval. Klempert: “In het begin werd de 
herstructurering – die beslist nodig was – nogal terughou-
dend ontvangen. De manier van denken in het verkoopproces 
moest veranderen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, al-
leen in kleine stappen. Hoe langer we met Sofon bezig zijn, 
hoe duidelijker de voordelen worden. Voor ons is het grootste 
voordeel dat het vrijwel onmogelijk is om fouten te maken, 
omdat je door het hele proces wordt geleid. Sofon legt alle 
mogelijkheden en onmogelijkheden aan de gebruiker voor 
en hierdoor vergeet je niets. Sofon helpt ons ook om tijd te 
besparen, omdat alle gegevens maar een keer ingevoerd hoe-
ven te worden en niet twee of zelfs drie keer in verschillende 
systemen.” 

Inhoudelijke en visuele kwaliteit
Offertes zijn bij Langguth nu inhoudelijk en visueel van veel 
hogere kwaliteit. Rauen: “Tegenwoordig ben je er niet met 
een offerte die inhoudelijk juist is. Ook visuele aspecten zijn 
iets waarmee je je onderscheidt. Met een paar handelingen 
kunnen we offertes nu voorzien van illustraties en grafi eken. 
Daarnaast wilden we niet opnieuw met een standalone-op-
lossing komen te zitten. Om deze reden is ons ERP-systeem 

via een interface met Sofon verbonden. Ook zetten we Sofon 
in bij Sales, Productie en de Customer Service om informa-
tie over de klant vast te leggen. Zo vormt Sofon een intern 
communicatiemiddel dat iedereen toegang biedt tot actuele 
gegevens.”

Toekomst
Langguth wil de inzet van Sofon in de toekomst nog verder 
uitbouwen. Klempert: “Het zou mooi zijn als we direct vanuit 
de geconfi gureerde bouwgroepen de bijbehorende stuklijsten 
en routings kunnen opstellen, die we dan direct in productie 
kunnen inbrengen. Dat is mogelijk met Sofon.” Het thema 
kennisoverdracht en kennisbehoud gaat Langguth verder uit-
werken. Rauen: “Als een medewerker 50 jaar bij Langguth 
werkt, dan heeft hij een enorme kennis opgebouwd. Als die 
persoon het bedrijf dan verlaat, gaat vanzelfsprekend veel 
know-how verloren. Daarom gaan we in de toekomst nog 
meer kennis in Sofon onderbrengen om te zorgen dat er-
varing en inzicht duurzaam worden geborgd.”
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 RESULTATEN
    · Kennis is geborgd

    · Visueel aantrekkelijke en inhoudelijk juiste offertes

    · Integratie met bestaand ERP-systeem. Geen losstaande 
  oplossingen meer

    · Inzet als intern communicatiemiddel: biedt op elk 
  moment toegang tot actuele gegevens

    · Sales-medewerkers kunnen klanten eenvoudiger 
  aviseren

    · Vermindering van het aantal machinetypes, zonder dat 
  de klant ook maar iets hoeft in te leveren

hotLAN wetLAN selfLAN sysLAN

Hotmelt-etiketteermachines Koudlijm-etiketteermachines Etiketteermachines voor  Emmerbehandelingssysteem
  zelfklevende etiketten



Standaard software, 
geen maatwerk

We zijn niet afhankelijk 
geweest van een consultant 
– en dat worden we ook niet

Als u aan het woord ‘softwareimplementatie’ denkt, 
dan denkt u wellicht aan lange doorloop tijden, 
hoge kosten en maatwerk. Dat gaat misschien op 
voor traditionele softwareimplementaties, maar 
niet voor een evolutionaire implementatieaanpak 
als Sofon Ready to Go. Sofon weet de snelheid in 

implementaties te houden. De gemiddelde imple-
mentatietijd bedraagt 6 tot 9 maanden. Hoe dit 
kan? Dat lichten Sofon-klanten in Sofon Nieuws 
toe. Deze keer het woord aan Amon Olivier (Pro-
ject Leader), werkzaam in de verpakkingsindustrie 
bij een producent van machines. 

ready to go
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Piet Brand

Amon Olivier



Kwaliteitsslag
Amon Olivier vervulde tijdens de Sofon-implementatie de 
dubbelrol van modelbouwer en projectleider. Olivier: “Wij 
willen correcte en complete offertes maken, die geen verdere 
vragen oproepen op het moment dat ze order worden. Voor de 
organisatie was het een uitdaging om een dergelijke complete 
offerte te maken. Maar die kwaliteitsslag wilden we wel graag 
maken om aan de verwachtingen van de klant en onze eigen 
organisatie te kunnen voldoen. De software van Sofon biedt 
ons daarbij de helpende hand.”

Fase 1 – Voorbereiding 
Sofon wordt ingezet om kennis uit de organisatie te borgen 
en beschikbaar te stellen aan de Sales Engineers door middel 
van een vraag-antwoordopzet. Allereerst werd het hele imple-
mentatietraject volgens de Sofon Ready to Go-aanpak in kaart 
gebracht: van de voorbereiding tot aan de livegang. “Samen 
met een Sofon-consultant – Piet Brand – hebben we het pro-
jectplan opgesteld. Zaken als doelstellingen, toetsingscriteria, 
doorlooptijd en de inzet van medewerkers kwamen allemaal 
aan bod. Wij hebben veel steun gehad aan dit plan. We stelden 
zo vast wat we gingen doen, maar ook hoe we het gingen doen. 
Sofon nam hierin echt de lead. En dat was opvallend; dat had ik 
niet eerder meegemaakt bij andere softwareimplementaties. 
Door die kritische, leidende rol waren we er zeker van dat het 
project en de overview gewaarborgd was. Als wij de lead zelf 
hadden genomen, dan hadden we bepaalde dingen niet kun-
nen overzien.” 

Fase 2 – Prototypebouw & Simulatie
Na een training en een inventarisatie van de relevante ken-
nis uit de organisatie, was het tijd om productkennis in Sofon 
onder te brengen. Hier was Olivier verantwoordelijk voor en 
niet de Sofon-consultant. “Dat is eigenlijk heel logisch, want 
wij kennen ons bedrijf en ons product het best. Toch kiezen 
veel andere softwareleveranciers voor een aanwezigere rol van 
de consultant, waardoor de implementatietijd toeneemt. Een 
andere opvallende, maar goede keuze is het werken met een 
prototype. Je bent dus niet eindeloos op papier bezig. Je leert 
door een eerste model – een logisch geheel van bedrijfs- en 
productspecifi eke regels – te maken, waarbij fouten maken 
mag.”
 
Fase 3 – Realisatie
Om tot een defi nitief model te komen, zijn er uiteenlopende 
collega’s bij het project betrokken voor input. “Collega’s zien 

dat er iets met hun input gebeurt en zo verkrijg je acceptatie. 
Op een gegeven moment is je model zo compleet dat je eigen-
lijk live kunt gaan. Ik heb collega’s toen nog een laatste kans 
gegeven om wijzigingen door te geven. Ze konden aangeven 
wat er in het defi nitieve model moest zitten, wat erin mocht en 
wat er nog niet in hoefde. Zo hebben we de snelheid en het 
enthousiasme vastgehouden. En als je eenmaal live bent en de 
eerste offertes worden uitgebracht, dan wordt al snel duidelijk 
waar er nog een paar puntjes op de ‘i’ kunnen.”
 
Fase 4 – Overdracht & Livegang
In de laatste fase volgden de trainingen voor de eindgebrui-
kers. “Door Sofon’s aanpak was ik in staat om collega’s zelf te 
trainen en te begeleiden bij de toepassing van nieuwe model-
len. We zijn dus niet afhankelijk geweest van een consultant 
én dat worden we ook niet. Dit geldt ook voor het modelonder-
houd. Omdat je met standaard software werkt, maak je geen 
wijzigingen in de software, maar in de modellen zelf. Er is dus 
geen sprake van maatwerk.”

Voordelen
De eerste voordelen na de invoering van Sofon zijn al zichtbaar 
voor Olivier. “Wij maken hele complexe producten voor hoge 
bedragen met hoge risico’s. Een vergissing heeft dan ook grote 
gevolgen. De vraag-antwoordopzet zorgt ervoor dat onze me-
dewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden en zo – met 
de nodige vrijheid – tot geldige producten komen. En dit zon-
der allerlei collega’s, tabellen en Excel-sheets te raadplegen. 
Nu zijn we zelfs zo ver dat een nieuwe medewerker zonder 
uitgebreide ervaring betrouwbare offertes kan uitbrengen.”
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Voorbereiding

Prototype-
bouw &

Simulatie
Realisatie

Overdracht
& Livegang

 RESULTATEN
    · Kennis uit de organisatie is geborgd

    · Modelbouw en -onderhoud is zelfstandig uit te voeren

    · Sales Engineers bieden maakbare producten aan

    · Offertes zijn compleet en correct

    · Geslaagde implementatie: 
     · Weinig consultancy benodigd
     · Waardering voor leidende rol Sofon
     · Geen afhankelijkheid van Sofon-consultant 
     · Geen maatwerk benodigd

Snel en zelfstandig implementeren



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:

Crossroads Systems, Inc. is een wereldwijde leverancier van oplossingen en 

 diensten voor het proactief beveiligen en betrouwbaar herstellen van opgeslagen 

gegevens. Crossroads biedt organisaties krachtige databeveiliging, proactieve data-security, intelligente 

opslagconnectiviteit, ongeëvenaarde performance en belangrijke kostenbesparingen. Crossroads werkt 

vanuit Austin (Texas, VS) en is ook actief in Europa vanuit Duitsland. Sofon zal worden geïmplementeerd 

voor offertegeneratie en prijscalculatie, voor gebruik door interne verkopers en distributeurs. Sofon zal 

geïntegreerd worden met salesforce.com.

Rollepaal ontwerpt en produceert complete machines voor de productie van  plastic 

pijpen op basis van extrusie (PVC, PE, PP, ABS etc.). Het bedrijf heeft bijna 50 

jaar ervaring op dit gebied. Rollepaal is gevestigd in Nederland (hoofdkantoor), de VS en India.  Rollepaal 

is een dynamisch bedrijf met hoogopgeleide en gemotiveerde mensen. Het bedrijf combineert vele  jaren 

 ervaring met machineconstructie voor pijpproductie met de nieuwste technologieën. Rollepaal koos 

Sofon om:

- het offerteproces te versnellen en vergemakkelijken

- offertes van hoge, uniforme en constante kwaliteit af te kunnen leveren

- bedrijfskennis te garanderen

- verkooppersoneel te trainen in het proactief verkrijgen van de juiste specifi caties van de klant.

Carthago Reisemobilbau GmbH is een toonaangevende fabrikant van campers 

in de hogere middenklasse tot aan het luxe segment. Carthago is sinds meer dan 

30 jaar zeer succesvol en heeft een buitengewone, Europa-brede groei bereikt. 

Sofon wordt ingezet voor de confi guratie van het voertuig, het interieur en de accessoires. Carthago zal 

Sofon niet alleen intern gebruiken. Ook Carthago’s dealers zullen in de toekomst de mogelijkheid heb-

ben om zelf offertes en bestellingen van Carthago-campers te confi gureren. Offertes worden middels een 

integratie met Infor ERP LN automatisch omgezet in bestellingen en doorgegeven aan het ERP-systeem. 

Daardoor ontstaan hoge besparingen   op het vlak van offerte- en contractgeneratie.


