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“Wij spelen met
Sofon sneller
in op vraag uit
de markt”

v.l.n.r. Katelijne Goethals SALES ADMINISTRATION MANAGER
Els Havegheer FRONT OFFICE COORDINATOR

Picanol ontwikkelt, produceert
en verkoopt hoogtechnologische
weefmachines. Deze weefmachines levert Picanol aan
weverijen wereldwijd.
Ook biedt de weefmachine-

Picanol is concurrentie
stap voor met Sofon
SNELLER INSPELEN OP VRAAG UIT DE MARKT
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“Wij spelen met Sofon sneller in op vraag
uit de markt”

WAT BEREIKTE
PICANOL MET
SOFON?

WERELDWIJD SOFON-GEBRUIK

de taal en de cultuur van het betreffende land

Picanol zet Sofon wereldwijd in om zo de cen-

kennen. Daarom werken we, in de voor ons stra-

trale activiteiten te beperken ten gunste van

tegische markten, het liefst met lokale mensen.

• Voorsprong op de concurrentie

directe dienstverlening aan de klant. Havegheer:

Ook offertes en contracten zijn vormgegeven in

• Sneller inspelen op de vraag uit de

“Uiteraard gebruiken we Sofon op ons hoofd-

de taal van de klant: Chinees, Turks, Italiaans,

kantoor in Ieper (België), maar onze verkoop-
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• Geen fouten in offertes en contracten

kantoren in Turkije, Amerika, Brazilië, China

Documenten in het Chinees, Turks en Italiaans

• Verkorting van het offerte- en

(eveneens een productieorganisatie), Italië

zijn bovendien voorzien van een Engelse

en India maken ook gebruik van Sofon. Onze
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producten te laten zien, à la minute offertes

Wereldwijd komen offertes en contracten

en contracten te maken voor oplossingen die

dankzij Sofon op dezelfde manier tot stand.
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Goethals: “Voor het vastleggen van condities
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• Kosten voor mainframe drastisch
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gehanteerd. Nu is dit allemaal genormaliseerd.

markt

contractproces van een week naar
enkele uren
• Technisch personeel van de backofﬁce kan ingezet worden voor
andere zaken

omlaag
• Meer autonomie voor lokale

voorwaarden bij, zoals ﬁnanciering, transport,

Het leuke is dat uit enquêtes blijkt dat onze
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• Offertes in de taal van de klant
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• Berekeningen van zowel netto prijs-

bestudeerd, kunnen nu door lokale verkopers

TALLOZE MOGELIJKHEDEN

binnen enkele uren worden afgehandeld.

Picanol ziet nog veel meer mogelijkheden voor

Dat is voor ons van strategisch belang. Een

Sofon. Havegheer: “We breiden het Sofon-

aankoopbeslissing gaat gepaard met een lange

gebruik constant uit. We ontdekten bijvoorbeeld

initiatiefase waarin onder meer ﬁnanciën en

dat Sofon zeer geschikt is voor het genereren

clusief berekening van commissies,
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installatie-, transport-, interest- en
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machines. Uit de conﬁguratie in Sofon maken
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onze klanten al voor de plaatsing kunnen aan-

voorstellen voor de klant als interne
kosten- en resultatenberekeningen,
komen automatisch tot stand (in-
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UNIFORME OFFERTES IN DE TAAL VAN DE

op de effectieve installatie.” Goethals vult aan:

KLANT

“De visualisatiemogelijkheid van Sofon biedt

Ondertussen zijn er wereldwijd zo’n 100 ge-

ons nieuwe perspectieven voor de toekomst.

bruikers van Sofon binnen Picanol. Goethals:

Maar ook de evaluatie van het CRM-pakket

“Om goede service te kunnen verlenen, moet je

staat op de agenda. Kortom: genoeg plannen!”
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