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“Fijn, nu hoef ik nog maar twee uur aan een
offerte te besteden, in plaats van de hele dag.”

VAN DE OOGST OP HET VELD
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“Als een product op zo‘n manier wordt geconfigureerd, is het onmogelijk dat bijvoorbeeld
een onvolledige zeefset wordt aangeboden”

GLOBAL PLAYER ZET
WERELDWIJD IN OP REGIONALE
BINDING
PETKUS is een internationaal
opererende, middelgrote
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De geschiedenis van het bedrijf
begint met oprichter Christian

een heel vragentraject. Bij reinigers
worden bijvoorbeeld de volgende vragen
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Na de deling van Duitsland ging
RÖBER GmbH in het westen
zich steeds meer internationaal
oriënteren, terwijl PETKUS in OostDuitsland opging in het ‚Kombinat
Fortschritt‘ (staatsconcern). In
1994 werd besloten RÖBER en
PETKUS weer samen te voegen
om zo de traditie van de van
oudsher internationaal succesvolle
onderneming voort te zetten. Het
hoofdkantoor bleef gevestigd in
Wutha-Farnroda in Thüringen.
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“Dankzij het centrale systeem van Sofon zijn de technische
beschrijving en de prijzen nu op één plaats opgeslagen. Als
de informatie geactualiseerd wordt, zijn de nieuwe gegevens
automatisch voor alle gebruikers beschikbaar.”
“Dankzij het centrale systeem van Sofon zijn

ONDER TIJDSDRUK

CENTRAL USER

de technische beschrijving en de prijzen nu

Voor PETKUS als producent van graan- en
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GELIJKE TRED HOUDEN MET DE GROEI
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aantal internationale verkoopmedewerkers
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de orderdocumenten tot de prijsvorming.
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In eerste instantie ging het erom de Sofon-
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software te leren begrijpen. Voor de training

Maar met Sofon is meer mogelijk

niet eerst per mail aan verschillende

van een groep van drie tot vier medewerkers

dan producten configureren en een

afdelingen hoeven te worden gestuurd ter
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tekstbouwstenen in maar liefst acht talen –

Koch. “Met Sofon kunnen prijsaanpassingen

vragen naar voren, bijvoorbeeld over de

bijvoorbeeld in het Russisch en Chinees.

zo heel snel worden ingevoerd. De nieuwe

calculatie. Daarom duurde de training wat

prijslijst was binnen één dag klaar.”

langer.
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“We willen nog veel meer doen met Sofon”

Natuurlijk werkt Sebastian Koch zelf het

Ook medewerkers die al twintig of dertig

“NOG MEER DOEN MET SOFON”

meest met de software. Een derde van zijn

jaar bij PETKUS werken en aanvankelijk

PETKUS wil nu een stap verder gaan met

werktijd besteedt hij aan werken met Sofon

sceptisch waren, zagen uiteindelijk de

Sofon en aanvullende verkoopmodules

en aan ondersteuning en training. “Dat is

voordelen van Sofon. Een nieuwe collega

en features inzetten om de markt en de

logisch.” De ondersteuning droeg bij aan

was enthousiast: “Fijn, nu hoef ik nog maar

klanten nog sneller en beter van dienst te

grotere acceptatie onder de medewerkers.

twee uur aan een offerte te besteden, in

kunnen zijn. Er zijn dus nog meer wensen

plaats van de hele dag.”

ten aanzien van de software. “We willen nog
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veel meer doen met Sofon”, aldus Sebastian

Niet alle medewerkers waren onmiddellijk

Op dit moment maken veel medewerkers

enthousiast over de omschakeling naar

van PETKUS gebruik van de Sofon-software,

het Sofon-systeem. Des te belangrijker

bijvoorbeeld van SPO (Sofon Proposal

was het om hen te motiveren om het

Organizer) om gegevens te genereren

programma te gebruiken. “Pas nadat we

en van SSO (Sofon Sales Organizer) als

het gebruik van het programma verplicht

een soort database waarin klantgegevens,

hadden gesteld, kwam een groot aantal

contactgegevens en offertes worden

verbeteringsvoorstellen binnen.” Daardoor

beheerd en e-mails worden gearchiveerd.

kan het programma des te beter groeien en

Alle betrokken medewerkers kunnen deze

bloeien – net als het graan!

gegevens en e-mails inzien.
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Koch. Laat de toekomst maar komen!

