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“Verkopers maakten offertes handmatig in Word en moesten
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konijnenpaadjes bewandelen om tot een prijs te komen.“
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“Je kunt zeggen dat we door Sofon veel tijd en (faal)kosten besparen en
dat we in de commerciële operatie meer in control zijn, meer
inzicht hebben in wat we doen en dus in staat zijn om daarvan te leren.“
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bij van nieuw te bestellen materiaal, een

te werken. En dat is bij Euramax een must

toegenomen en is onze hitrate van 8%
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De spin off van een fout is een veelvoud van
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Peter: “Waar we bij Euramax veel mee te

weg om het hoofd te bieden aan de snelle
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“Sofon zie ik als een branddeur die het ontstaan van

brandjes voorkomt. Brandjes in de vorm van kostbare
fouten, tijdverspilling, onnodige acties en zo meer.“
IMPLEMENTATIE: TIJD INRUIMEN VOOR

De eerste consultant zat meer op die eerste

BRANDDEUR BOUWEN IN PLAATS VAN

GOEDWERKEND MODEL

lijn. Toen we een andere kregen, kwamen
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Wat is jullie conclusie over Sofon en jullie
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die wisseling hebben we de flexibiliteit van
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Daarnaast is het belangrijk dat je zeker in
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FASEGEWIJS MOGELIJKHEDEN
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fouten, tijdverspilling, onnodige acties en zo
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benutten nog niet alle mogelijkheden.

meer. Je capaciteit vooral preventief inzetten

systeem nooit af is; zelf ben ik zeker nog

We zouden bijvoorbeeld aanklikbare

levert uiteindelijk veel meer rendement op

20% van mijn tijd met onderhoud bezig.

toepassingsvoorwaarden kunnen inbouwen

dan steeds maar weer curatief handelen.”

Verder is nog een praktische tip dat je

die verkopers bij klanten uitvragen om

heel consistent moet zijn in naamgeving,

tot goede offertes te komen. Evenals

Peter knikt: “Dat is een ontwikkelingsproces,

want matches tussen gegevens verlopen

gegevens invoeren over de markt en

zo’n omslag maken, ook in ons bedrijf. Als

alleen automatisch als namen exact

de concurrenten om onze prijzen nog

ik terugkijk op onze eigen situatie vind ik dat

overeenkomen.”

fijnmaziger af te stemmen. Automatische

we bij Euramax gigantische stappen hebben

order entry naar het ERP-systeem staat ook

gezet. Maar als je daar dagelijks mee bezig

Peter: “Ik zou daar aan willen toevoegen:

op ons wensenlijstje. Je zou dat mettertijd

bent, zoals René en ik, heb je dat niet zo in

wees ook kritisch en eerlijk naar de

ook klanten zelf kunnen laten doen via

de gaten. Ik was dan ook verbaasd over de

consultant van Sofon. Wij zochten

een portal van Euramax. Maar we gaan

Award voor onze data-integratie. Kennelijk

niet iemand die ons de bouw van het

fasegewijs te werk: eerst 100% zekerheid dat

doen we iets bijzonders. Mijn advies is dus:

kennismodel leerde, maar iemand die

dingen werken en dat het bedrijf eraan toe

werk gestructureerd vanuit één waarheid,

meedacht hoe we Sofon maximaal konden

is, en dan zetten we volgende stappen.”

dan ervaar je daar al snel de voordelen van.

inzetten binnen onze datastructuur.

En in relatie tot de commerciële operatie is
mijn ervaring: wil je structuur hebben, dan
ontkom je niet aan Sofon. Zo simpel is het.”
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