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“Het grote voordeel van configuratie
via Sofon is dat we geen verkeerde
orders meer binnen krijgen”

Dealer sales manager Kees Theunissen (links)
en Commercieel medewerkster in Frankrijk,
Aurélie Kornmann (rechts)

Nooteboom Trailers gets
you there, Sofon ook …..
Nooteboom Trailers B.V. levert
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VOORHEEN OFFERTES TIJDROVEND EN
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“Resellers kunnen foutloos, snel en onafhankelijk offertes maken en orders afsluiten”
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ALLES DRAAIT OM KENNIS
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Sofonoplossing voor de dealers inmiddels
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“Ga je er gedisciplineerd mee om, dan is de
Sofon oplossing heel waardevol.”
foto met de vraag: ik moet deze machine

Maar Sofon, is, eenmaal goed ingericht,
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De ondersteuning bij de invoering door
EÉN FOUTJE IN EEN OFFERTE KAN VEEL

Sofon consultant Klaas Jan was prima.
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GELD KOSTEN
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op. We hebben niet voor niets veel ervaren

Dus ook hier geldt: geen fouten meer die
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EENDUIDIGE KENNIS BESCHIKBAAR
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VOOR RESELLERS

andere systemen. En hoe verder een fout in
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En bij de keuze voor een passende oplossing

je proces doordringt, hoe duurder het wordt.

om Sofon in te richten. En je moet het ook

was jullie vraag in feite: hoe krijgen we die
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goed onderhouden. Als je het maar half
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momenten dat de dealers die nodig hebben
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voor offertes en orders. Met Sofon zit alles

GEDISCIPLINEERDE INVOERING

in één systeem. Iedereen gebruikt dezelfde

EN ONDERHOUD ZORGEN VOOR

SOFON IS EEN AANRADER

gegevens en werkt vanzelf met de juiste

MAXIMALE WAARDE VAN DE OPLOSSING

Zou je anderen de Sofon-oplossing voor

prijzen die voor zijn markt en land van

Hoe hebben jullie het invoeringstraject van
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We hebben ook andere systemen bekeken

Dat is het verschil met andere systemen. Als
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eigen systeem. Als die interfaces eenmaal
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van de eerste bedrijven waren die met de
dealers-oplossing aan de slag gingen.
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