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De ontwikkelingen in Telecom gaan snel. Mobiele applicaties, BYOD (Bring Your Own Device), security; de technische mogelijkheden
volgen elkaar rap op en de complexiteit neemt snel toe. Prijsmodellen en business-modellen worden continu aangepast. Het aanbieden 
van een foutloze en complete oplossing vereist daarom steeds meer en steeds nieuwe kennis, terwijl uw ‘time-to-market’ korter moet. 
Sofon Guided Solutions stelt uw verkoopmedewerkers en dealers in staat om zelfstandig en snel offertes op te stellen, die voldoen aan
de eisen van uw diensten en van uw onderneming.

Inleiding
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Of u nu aanbieder bent van water, energie of telefonie, voor iedere 
klant zal moeten worden geknokt. Uw klant verwacht niet alleen de 
beste voorwaarden maar ook de beste kwaliteit tegen het meest gun-
stigste tarief ten opzichte van uw collega aanbieders. 

Need for Speed

Daarbij komt dat deze variabelen constant veranderen, beïnvloed 
worden door “social  media” en het feit dat de markt steeds transpa-
ranter wordt. Met andere woorden een Telecom aanbieder zal steeds 
slimmer en creatiever moeten zijn om klanten te behouden en uit te 
breiden.

Voor degene die verantwoordelijk zijn voor Product & Pricing 
Management, is het hard werken. Door de steeds veranderende klant-
behoeften, technologische ontwikkelingen maar ook commerciële re-
denen, wordt het product portofolio en bijhorende pricing voortdurend 
aangepast. Is uw organisatie op de hoogte van deze veranderingen en 
kan uw organisatie daarop in spelen door de veranderingen door te 
voeren in haar aanbiedingen?

Product & Pricing Management 
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Uw verkooporganisatie is hopelijk succesvol maar blijkt dat ook uit de 
uiteindelijk verdiende marge en klanttevredenheid. De verkooporga-
nisatie staat tussen een snel veranderende markt en mee reagerend 
productaanbod in. Dat vraagt om veel aanpassingsvermogen. De vraag 
is of je van een verkooporganisatie kan verlangen dat zij dit kunnen 
bijbenen qua kennis en kunde. Voor een aantal organisaties geldt dat 
een aantal ervaren medewerkers dit nog wel lukt maar voor veel andere 

Sales control

niet. Denk hierbij ook aan nieuwe of jonge collega’s die minder affini-
teit hebben met uw product portofolio maar wel in staat moeten zijn 
om snel en foutloos een goede aanbieding moeten kunnen maken. 
Maar dat is niet het enige wat er van Sales wordt verwacht. Er moeten 
ook contracten, abonnementen en alternatieven voor klanten worden 
gemaakt. Waar blijft de tijd voor de klant? 
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Voor veel Telecom organisaties geldt dat haar eigen IT systemen zwaar 
op de proef worden gesteld wanneer zij in het verkoopproces optimaal 
gefaciliteerd willen worden. Voor de organisaties die veel maatwerk 
hebben geldt dat de gevraagde aanpassingen moeilijk te realiseren 
zijn en vaak te laat beschikbaar zijn. Effect hiervan is dat gebruikers 
die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het maken van offertes en 
contracten, veel tijd kwijt zijn en tegen fouten aanlopen. Fouten die 
bijvoorbeeld ontstaan door het maken van kopieën en het missen van 
de laatste prijs- en productinformatie. 

“IT afdeling, HELP!” 

Ook bedrijven die met standaard software werken, komen er achter 
wanneer er contracten, abonnementen of offertes gemaakt moeten 
worden dat de hele logica om deze snel en foutloos te maken niet of 
nauwelijks uit haar ERP of CRM systeem te halen is. Risico hiervan 
is dat toch weer het oude en vertrouwde MS Word en MS Excel van 
stal worden gehaald met alle risico’s van dien. Vaak wordt pas bij de 
orderverwerking gezien dat afspraken niet kloppen of onvolledig zijn. 
Uw IT afdeling zal deze uitdaging herkennen en ziet hoe belangrijk 
het is dat uw organisatie en IT landschap het totale proces onder-
steunen. De vraag is hoe want IT investeringen voor nieuwe syste-
men en upgrades wordt nou niet bepaald toegejuicht. 
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Op de financiële afdeling is het voor iedere 
Telecom bedrijf cruciaal om te weten welke pro-
ducten en diensten interessant zijn gebleken. Hoe 
eerder deze informatie bekend is, des eerder kan 
men hier op anticiperen. Juist de financiële afdeling 
kan zaken inzichtelijk maken of de beoogde marge 
wordt behaald, hoe lang betalingen openstaan, 
welke en vooral waarom. Vaak wordt vergeten dat 
er pas geld wordt verdiend wanneer opdrachten, 
orders, contracten, leiden tot betaalde facturen. 
Wanneer dit proces hapert, is de kans groot dat er 
in het verkoopproces iets “fout” is gegaan. 

Waar blijft ons geld?! 
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Wanneer uw bedrijf een gerichte IT investering wil doen om de snelle en soms 
complexe veranderingen te borgen in uw verkoopproces, is Sofon Guided 
Solutions uw oplossing. De benodigde kennis om complexe contracten te maken, 
te wijzigingen of combineren biedt Sofon u. Het maken van offertes wordt voor  
iedereen eenvoudig, van ervaren medewerker tot een medewerker die net 2 weken 
in dienst is. De foutloze orders zorgen ervoor dat de beoogde omzetten en
winsten ook daadwerkelijk kunnen worden geïnd. 

Uw IT afdeling zal zien dat Sofon naadloos aansluit op uw huidige systemen en 
zij nog steeds haar interne klant kan “supporten” doormiddel van standaard en 
zelf te beheren software. Klanten als KPN en Ricoh hebben aangetoond dat de 
software van Sofon er klaar voor is, ongeacht uw bedrijfsgrootte zolang uw
ambities maar groot zijn.

Sofon ook voor uw organisatie
Wilt u weten wat Sofon Guided Solutions voor uw organisatie kan  betekenen? 
Neem dan contact met ons op! 

Sofon B.V.
T +31 (0)40 26 77 199
E info@sofon.com
I www.sofon.com

Sofon Guided Solutions

info@sofon.com
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