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Business Case: Een nieuwe verkoper 
bij Goudsmit Magnetics kan na twee 
weken inwerktijd al een groot apparaat 
aanbieden. Iets dat vroeger een half 
jaar kostte.

Longtime Sofon Customer: Montis 
verkoopt geen standaardmeubels. Dit 
maakt de orderverwerking complex. 
Sofon wist dit proces echter te stroom-
lijnen.

In the Spotlight: De connector tussen 
Sofon en SAP is na een grondige test 
door SAP voorzien van het SAP-certi-
fi caat ‘SAP Certifi ed Integration with 
SAP Applications’.

Guy Mutsaerts   Goudsmit Magnetics

SAP®Certified
Integration with SAP Applications
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Een interview met Guy Mutsaerts (Commercial Director) en Jeroen 
Manders (Product Manager) van Goudsmit Magnetics: “Een nieuwe 
verkoper kan na twee weken inwerktijd al een groot apparaat 
aanbieden.”

Business Case

In the Spotlight 
Een interview met Sofon en Quinso die recent een samenwerkings-
verband zijn aangegaan: “De SAP-certifi cering laat zien dat de samen-
werking tussen Sofon en Quinso perfect functioneert.”

Longtime Sofon Customer 
Een interview met Alice Jacobs-den Ouden en Wim Faro (beide werk-
zaam op het bedrijfsbureau) van Montis: “Ons assortiment kunnen we 
met heel weinig inspanning uitbreiden.” 

Nieuwe klanten - Activiteiten 

Tegenwoordig is ieder bedrijf een ‘marginaal’ 
bedrijf. Wat bedoel ik daarmee? Onder de huidige 
economische omstandigheden is het voor iedere 
onderneming van groot belang dat de marges 
bewaakt worden. In tijden van grote groei vallen 
die paar verlieslatende orders niet zo op. Maar 
zeker nu moet iedere order winstgevend zijn. Hoe 
bereikt u dat? Hoe bewaakt u de marges op orders? 
Door achteraf een goede nacalculatie te maken? 
Zeker, dat is nodig. Maar het is belangrijker om 
vooraf zeker te stellen dat de verkoper geen com-
mitments afgeeft die niet waargemaakt kunnen 
worden. Daar blijkt het in de praktijk helaas nogal 
eens verkeerd te gaan. Onze aanpak en onze soft-
ware is erop gericht marges te bewaken vanaf het 
allereerste moment dat uw organisatie in contact 
is met de klant. Dat is vanaf het eerste verkoop-
gesprek. Wanneer de verkoper daar de verkeerde 
vragen stelt of de verkeerde verwachtingen wekt, 
ontstaan de eerste risico’s voor de marge. Wij 
 helpen de verkopers van onze klanten de juiste 
vragen te stellen en de juiste producten aan te bie-
den, tegen de juiste prijs. Hoe precies? Die vraag 
beantwoorden Sofon-klanten Goudsmit Magnetics 
en Montis in deze editie van Sofon Nieuws.

Veel leesplezier! 

Otto van der Tang
Managing Director

Margebewaking

Eindredactie: 
Marijn Schouten - Sofon
Judith Steinmeier - Sofon

Redactie:  
Judith Steinmeier - Sofon

Lay-out: 
Grefo Prepress - Sint Oedenrode

Concept & Design: 
credo.creatie - Eindhoven

Fotografi e: 
Hans van Asch, e.a.

5

4 2012

co
lo

fo
n

7

6

3

4

4



De SAP-certifi cering 
laat zien dat de 
samenwerking tussen 
Sofon en Quinso 
perfect functioneert

3

in the spotlight

Piet Brand 
SOLUTION ARCHITECT SOFON

Samenwerking Sofon en Quinso 
bekroond met SAP-certifi cering
Sofon en Quinso, dienstverlener op het gebied van 
SAP, zijn een samenwerkingsverband aangegaan 
dat zich toespitst op het realiseren van integraties 
tussen Sofon en SAP. Inmiddels heeft de SAP-

connector het SAP-certifi caat ‘SAP Certifi ed Inte-
gration with SAP Applications’ ontvangen. Reden 
genoeg om even stil te staan bij deze bekroning op 
een succesvol partnership. 

Integratie Sofon - ERP 
Voor bedrijven die klantspecifi eke producten en diensten 
leveren, is het uitbrengen van offertes een belangrijk on-
derdeel van het verkoopproces. Voor het eenvoudig, snel 
en correct genereren van offertes van complexe producten 
en diensten is een ERP-systeem meestal minder geschikt. 
Schouten:  “Sofon Guided Selling biedt standaard software 
voor be hoefteanalyse, productconfi guratie, salesconfi guratie, 
calculatie en offertegeneratie. Om de samenwerking tussen 
verkoop, engineering en productie goed te laten verlopen is 
een integratie tussen Sofon en een ERP-systeem vrijwel altijd 
aan de orde.”

SAP-certifi caat 
Veel middelgrote en grote ondernemingen die klantspeci-
fi eke producten verkopen, maken gebruik van SAP. Om de 
integratie tussen Sofon en SAP zo eenvoudig en goed moge-

lijk te laten verlopen, hebben Sofon en Quinso een standaard 
connector ontwikkeld. Deze connector is na een grondige 
test door SAP voorzien van het SAP-certifi caat ‘SAP Certifi ed 
Integration with SAP Applications’. Sofon is content met de 
samenwerking en ziet de certifi catie als een bekroning op het 
gezamenlijke werk. Schouten: “Quinso is een kundige SAP-
specialist met korte lijnen. Diverse projecten bij Sofon-klan-
ten hebben intussen bewezen dat we goed met elkaar kunnen 
samenwerken. Ook laat de certifi cering zien dat de samenwer-
king perfect functioneert.” Ook Quinso ziet de meerwaarde 
van een connector tussen Sofon en SAP. Wezenberg: “Sofon 
biedt SAP-gebruikers een belangrijke toegevoegde waarde in 
een kritisch deel van het bedrijfsproces. Met Sofon kunnen 
SAP-gebruikers sneller en beter offertes maken.” Dankzij 
de samenwerking kan Quinso met haar expertise Sofon en 
 Sofon-klanten ondersteunen bij het realiseren van betrouw-
bare en aanpasbare interfaces tussen Sofon en SAP.

SAP®Certified
Integration with SAP Applications

Hubert Wezenberg 
MANAGING PARTNER QUINSO

Marijn Schouten 
DIRECTOR BUSINESS 
DEVELOPMENT SOFON

Kenny van Sleuwen 
SOLUTION ARCHITECT QUINSO



De relatie tussen engineering en 
verkoop is sterk verbeterd 
dankzij Sofon 

Case

Een nieuwe verkoper na 
twee weken inwerktijd 
al een groot apparaat 
aanbieden

business case
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Goudsmit Magnetics heeft al 50 jaar ervaring 
in het ontwerpen en produceren van magneten 
en magneetsystemen voor een breed scala van 
toe passingen. De producten van Goudsmit Mag-
netics worden geëxporteerd naar 80 landen, ver-
spreid over de hele wereld. Goudsmit Magnetics 
heeft drie divisies, te weten: separation, recycling 
en handling & conveying. Goudsmit Magnetics 
hanteert het principe van ‘engineer to order’. Pro-
ductie vindt alleen plaats in opdracht van de klant. 

Hoewel Goudsmit hiermee goed presteerde, wa-
ren alle wisselingen voor productie onhandelbaar. 
Het bedrijf besloot daarom meer te gaan standaar-
diseren. Ter ondersteuning hiervan ging men op 
zoek naar een passend verkoopondersteunend 
systeem. De keuze viel daarbij op Sofon. Guy Mut-
saerts (Commercial Director) en Jeroen Manders 
(Product Manager) van Goudsmit vertellen wat 
de komst van Sofon voor hun bedrijf heeft op-
geleverd. 

Bedrijfsprocessen 
Goudsmit ondervond problemen met het vertalen van klant-
wensen naar de juiste oplossing en het tijdig leveren hier-
van. “We hebben toen alle bedrijfsprocessen tegen het licht 
gehouden en zijn op zoek gegaan naar een verkooponder-
steunend systeem”, vertelt Jeroen Manders, Product Mana-
ger binnen Goudsmit. “Bij het maken van een keuze voor 
een verkoopondersteunend systeem sprong Sofon eruit 

vanwege de  offertecalculator. De werkwijze van Sofon gaf 
uiteindelijk de doorslag.” Guy Mutsaerts, Commercial Direc-
tor bij Goud smit, vult aan: “De leverancier moet zeggen hoe 
wij een  systeem moeten gebruiken en Sofon maakte ons dat 
duidelijk.” De uiteindelijke keuze voor Sofon werd defi nitief 
gemaakt toen Mutsaerts zijn directeur meenam naar een 
 seminar van Sofon. “Tijdens het seminar begreep hij direct 
hoe ik met Goudsmit vooruit wilde.” 

Jeroen Manders

Guy Mutsaerts



Standaardisatie
Met Sofon was Goudsmit in staat maatwerk te leveren binnen 
modulaire standaards. Mutsaerts: “Standaardisatie betekent 
vaak dat klanten moeten slikken wat de leverancier bedenkt. 
Die kant wilden wij niet op. Met Sofon is het voordeel dat 
we nu bij verkoop juist heel fl exibel zijn. We gaan met onze 
modules in op de wensen van onze klanten. We bespreken 
steeds met engineering welke opties we bij verkoop willen 
aanbieden. De terugkoppeling van engineering daarop ver-
ankeren we als nieuwe modules in het Sofon-model. Zo heb-
ben we de link tussen verkoop en engineering gemaakt. Deze 
nieuwe aanpak stelt ons in staat te groeien zonder het aantal 
opties uit de hand te laten lopen. We beheersen de standaar-
den nu veel beter. Ook heeft het geleid tot een betere ‘product 
forecast’, waarmee productie beter kan sturen en inkoop haar 
beleid kan aanpassen.”

Snelle, slimme implementatie
Sofon heeft de implementatie van het nieuwe systeem heel 
goed begeleid, vindt Manders: “Sofon gaf ons een duidelijk 
advies over de implementatiemethode. Wij begrepen de op-
zet van Sofon volledig en daardoor konden we goed onder 
woorden brengen hoe de informatie in Sofon eruit moest 
zien. Door samen met een consultant van Sofon modellen te 
maken, rol je vanzelf in de modelbouw. Na de implementatie 
weet je natuurlijk nog niet alles, maar door de coaching en 
het feit dat je al veel gezien hebt, kun je zelfstandig verder. 
Met Sofon is het prettig samenwerken en de implementatie-
methode is echt sterk.” Goudsmit ging live na een implemen-
tatie van zes maanden. 
 
Volledig offreren dankzij Sofon
Goudsmit maakt sinds de invoering van Sofon al haar offertes 
via het nieuwe systeem. Mutsaerts: “Wij doen nu 100% met 
Sofon. Al onze productdata lagen al vast in een productpor-
taal. Het grote voordeel hiervan was dat alle informatie dus al 
gestructureerd aanwezig was. Het productportaal wordt ge-
bruikt als kapstok en deze blijven we vullen met informatie. 
Door de koppeling van het productportaal met Sofon is het 
mogelijk om alle machines via Sofon te offreren. Het uitein-
delijke doel is om de offertes te gaan maken bij de klant op 
locatie.” Hierbij wordt volgens Mutsaerts één stap gewonnen, 
omdat er meteen aanpassingen gemaakt kunnen worden en 
er dus een verhoging van de offertesnelheid plaatsvindt. Ook 
nieuwe verkopers kunnen sneller aan de slag met Sofon. “Een 
nieuwe verkoper gaat naar de klant toe en kan na twee weken 
inwerktijd al een groot apparaat aanbieden. Iets dat vroeger 
een half jaar kostte. Dit allemaal dankzij Sofon.” 

Internationaal producten verkopen 
Goudsmit werkt op dit moment voornamelijk in Nederland, 
Duitsland en Frankrijk. Manders: “We hebben echter moeite 
met het aanstellen van agenten in het buitenland. Wij be-
schikken over zo’n groot productarsenaal dat agenten moeite 
hebben om het juiste product aan te bieden. Ze hebben niet 
voldoende productkennis paraat en vinden het lastig om vra-
gen van klanten te beantwoorden. Sofon kan ons hierbij hel-
pen. Als Sofon voor agenten is ingericht en uitgerold, worden 
ze eenvoudig door de beschikbare keuzes geleid. De hoop is 
dan ook dat het voor ons veel makkelijker wordt om in de 
toekomst in meerdere landen agenten aan te stellen.”
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 RESULTATEN
    · Uniforme productinformatie 

    · Alle offertes lopen via Sofon 

    · Offertes worden sneller gemaakt en zijn volledig

    · Inwerktijd nieuwe verkopers sterk verkort

    · Betere relatie tussen engineering en verkoop

    · Beter productieproces door standaardisatie 

    · Tijdsbesparing op afdeling inkoop door verbetering 
  offerteproces

    · In de toekomst: eenvoudigere verkoop van producten in 
  het buitenland via agenten 



Montis stroomlijnt complexe 
orderverwerking met Sofon

Ons assortiment 
kunnen we met heel 
weinig inspanning 
uitbreiden

 Montis ontwerpt en produceert hoogwaardige de-
signmeubels, voornamelijk zitmeubels. Vooraan-
staande ontwerpers en innovatieve productieme-
thoden staan garant voor een ‘eerlijk en effi ciënt 
industrieel product’. Om het uitgebreide assor-
timent designmeubels aan de man te brengen, 
maakt Montis gebruik van een internationaal ver-
koopnetwerk. Bedrijven en consumenten zijn de 
belangrijkste afnemers. Al jaren richt Montis zich 
op het hogere segment van de designmarkt. De af-
nemers kopen geen standaardmeubels. Ze stellen 

heel klantspecifi ek hun ‘eigen’ meubels samen. 
Ze kiezen niet voor een standaardstoel, maar voor 
een stoel van díe ontwerper, met dát onderstel 
en bekleed met leer/stof in dié kleur. Het aantal 
keuzemogelijkheden is groot, dus de orderverwer-
king complex. Om die te stroomlijnen, zet Montis 
de geavanceerde sales confi gurator van Sofon in. 
Alice Jacobs-den Ouden en Wim Faro, beide werk-
zaam op het bedrijfsbureau, vertellen wat Sofon 
voor hun bedrijf heeft betekend de afgelopen tien 
jaar. 

longtime sofon customer
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Wim Faro

Historie
Voorheen maakte Montis al gebruik van een productconfi gu-
rator. “Deze applicatie was weliswaar ook geïntegreerd met 
het ERP-systeem MFG/Pro, maar in de praktijk liepen we te-
gen steeds meer beperkingen aan, vooral op het gebied van 
beheer. De confi gurator was ondoorzichtig, niet gebruikers-
vriendelijk – zeker niet als men producten moest wijzigen 
of nieuwe producten moest invoeren – en werd uiteindelijk 
niet meer ondersteund. Dat waren de belangrijkste redenen 

om op zoek te gaan naar een krachtiger confi gurator”, zegt Ja-
cobs. Aan welke eisen moest de nieuwe confi gurator voldoen? 
“Het belangrijkste was wel dat integratie met MFG/Pro mo-
gelijk moest zijn. Sofon was juist bezig met deze integratie, 
zodat besloten werd dat Sofon de productconfi guratie bij ons 
zou stroomlijnen”, vertelt Faro. “Ook voldeed Sofon aan de 
andere eisen. Er was technische ondersteuning en de fl exi-
biliteit van de confi gurator was groot. Die fl exibiliteit hadden 
wij nodig om bestaande producten snel te kunnen aanpassen 

Alice Jacobs-den Ouden
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en nieuwe producten in veel kortere tijd – de helft – te kun-
nen invoeren. De Sofon Sales Confi gurator was bovendien 
doorzichtig en gebruiksvriendelijk, wat tijdsbesparing en dus 
een hoger rendement zou opleveren”, vult Jacobs aan. 

Assortiment
Tijdens de implementatie van Sofon heeft Montis binnen 
drie weken zo’n 250 modellen opgebouwd. “Onwaarschijn-
lijk snel in de confi guratiewereld. Aangezien onze collectie 
ieder jaar wijzigt, hebben we inmiddels al 700 modellen in 
Sofon opgebouwd. We gingen live met de modules Sofon 
Sales  Confi gurator en Sofon Studio”, legt Jacobs uit. Met deze 
modules richt Montis zich niet op de afhandeling van offer-
tes, in tegenstelling tot veel andere gebruikers van Sofon. Er 
is namelijk niet echt sprake van offertes, maar van prijslijs-
ten. Jacobs: “De Sofon-modules worden ingezet om tijdens 
het invoeren van verkooporders direct de producten te con-
fi gureren, en daarmee de basis te leggen voor de aansturing. 
Daarom is de interface van de confi gurator, en ook de snel-
heid van de invoer, voor ons zo belangrijk. In het verleden 
moesten we alle 700 modellen door wanneer er een nieuwe 
stof- of leerkleur werd toegevoegd. Hier waren we enkele da-
gen mee bezig. We hebben de modellen nu zodanig aange-
past dat alle stof- en leerkleuren vastliggen in tabellen. Nu is 
het toevoegen van een stof- of leerkleur slechts een kwestie 
van een half uur.” 

Vragenlijst
Montis zet de Sofon Sales Confi gurator als volgt in: meldt 
een dealer zich om meubels te bestellen, dan voert een mede-
werker van de verkoopbinnendienst de bijbehorende ge-
gevens in. Faro: “Aan de hand van een vragenlijst – in Sofon 
– confi gureert hij of zij de bestelde meubels: de gekozen stof-
/leerkleur, de kleur, het soort onderstel... Tijdens de confi gu-
ratie stelt Sofon op de achtergrond een stuklijst samen, en 
de bijbehorende routing. Die komen beide terecht in MFG/
Pro. Ze vormen de basis voor de verdere orderafhandeling.”  
Jacobs vult aan: “Elk soort product heeft z’n eigen vragen-
lijst. De afdeling bedrijfsbureau produceert alle vragenlijsten 
in Sofon Studio met de bijbehorende opties, zoals kleur en 
materiaal. Deze werkwijze bevordert de fl exibiliteit en snel-
heid, maar ook de doorzichtigheid en klantvriendelijkheid: 
de klant ziet de opties en kenmerken terug.”

Dynamisch assortiment
Ruim een half jaar na de ingebruikname van Sofon, heeft 
Montis een aantal nieuwe producten op de markt gezet, 
waaronder tafels. Dit was van tevoren niet voorzien. Na een 
paar kleine aanpassingen in de interface van Sofon, die no-
dig waren omdat de nieuwe producten extern werden gepro-
duceerd, kon Montis deze nieuwe producten snel invoeren. 
Het assortiment werd zo aanzienlijk uitgebreid. Jacobs ver-
telt: “Met heel weinig inspanning kunnen we nu compleet 
nieuwe producten in het logistieke systeem opnemen, via de 
eigen verkoopafdeling. Blijkt er vraag te zijn naar deze pro-
ducten, dan worden ze defi nitief opgenomen in het assor-
timent. Zo’n experiment zou normaal gesproken fl inke in-
vesteringen vergen. Dankzij Sofon zijn we in staat voordelig 
nieuwe product-marktcombinaties te defi niëren.” 

Inwerktijd
Er zijn volgens Montis meer voordelen. “De confi gurator van 
Sofon is – in tegenstelling tot wat men gewend was – stabiel 
en door het hoge gebruiksgemak is voor Sofon een kortere 

inwerktijd voor nieuwe medewerkers nodig. Bovendien is het 
aantal fouten in de orderverwerking en -afhandeling lager 
dan voorheen. In de 10 jaar dat Sofon nu in gebruik is, heb-
ben wij er zo’n 200.000 producten mee geconfi gureerd, zon-
der noemenswaardige problemen”, legt Faro uit. Op de vraag 
of Sofon aan de verwachtingen van Montis voldoet, klinkt dan 
ook een absoluut ‘Ja’. 

 RESULTATEN
    · Invoer van nieuwe producten fl exibeler en sneller

    · Orderverwerking doorzichtiger en klantvriendelijker

    · Inwerktijd korter

    · Hoger gebruiksgemak

    · Orderverwerking nauwkeuriger

    · Orderafhandeling nauwkeuriger



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.

Facebook 
Like ons op Facebook 
en u bent als eerste op 
de hoogte van handige 
verkooptips, inspire-
rende evenementen en 
interessante artikelen.
U vindt ons op 
www.facebook.com/
sofonguidedselling.

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:

Stork Technical Services is een kennisorganisatie van wereldformaat op het gebied 

van ‘asset integrity management’. Met 14.300 medewerkers helpt Stork bedrijven in 

de chemie-, olie- en gas- en power-industrie om hun kritische productieprocessen 

en -systemen te onderhouden en optimaliseren. De Business Line Process Equipment acteert met haar 

diepgaande expertise en turnkey-oplossingen als zowel OEM- als EPC-contractor op de volgende vlakken:

• Boiler Services

• Energy Effi ciency Solutions

• Burners en Retrofi ts

• Deaerators en SwirlFlash®

• Process EPC Projects (Engineering, Inkoop en Constructie)

• High Pressure Equipment

• Prefab Piping & Skids

Stork heeft Sofon gekozen als salesconfi guratieoplossing om het bedrijf in staat te stellen om van een com-

pleet ETO-proces (Engineering-To-Order) voor verkoop, engineering en productie naar een CTO-proces 

(Confi gure-To-Order) te gaan om concurrerend te blijven in de internationale markt.

www.storktechnicalservices.com

De Nijburg Industrie Groep staat garant voor het ontwerpen, engineeren, leve-

ren en installeren/monteren van hoogwaardige totaalprojecten in luchttechniek. 

Compleet vanaf buitenluchtrooster, luchtbehandelingskast en luchttransport-

systeem tot het uiteindelijke rooster en/of koelconvector. De Nijburg Industrie Groep is internationaal 

actief en heeft de activiteiten onderverdeeld in de clusters handel (Solid Air Worldwide, Velu en Fair), 

installatie (Nijburg Luchttechniek) en productie (Nijburg Products). 

De Nijburg Industrie Groep heeft gekozen voor Sofon om het verkoop- en offerteproces te optimaliseren. 

Sofon wordt onder verantwoordelijkheid van Sofon-partner Pulse geïmplementeerd in combinatie met 

Microsoft Dynamics AX.  

www.nijburg.com

activiteiten
Evenementen

VDMA Fachtagung: 
Variantenmanagement 
2013 
20 februari 2013
Neue Stadthalle, Langen 
(Hessen), Duitsland

VDI Seminar: Angebots- 
und Kostenkalkulation 
im Maschinen- und 
Anlagenbau 
12 en 13 maart 2013
VDI-Haus, Stuttgart, 
Duitsland


