
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET MINDER MOEITE SNELLER & BETER CALCULEREN EN AANBIEDEN 
 
 

Sterkere positie in de 
Installatiebranche met Sofon 

 

De installatiebranche had het 

afgelopen jaar te kampen met een 

krimpende omzet.  

Het is voor installatiebedrijven van 

groot belang geworden om de 

concurrentie het hoofd te bieden. 

Accuraat en scherp aanbieden 

vergroot de kansen ten opzichte van 

andere aanbieders – maar dit blijkt 

een grote uitdaging in de complexe 

installatiewereld. Sofon biedt de 

helpende hand bij het realiseren van 

een sterkere positie in de installatie- 

branche. 

 
 
 
 

 
 

 
WWW.SOFON.COM 

SNEL EN CORRECT CALCULEREN EN AANBIEDEN 

Bedrijven die in weten te spelen op de daadwerkelijke wensen en behoeften van de klant, halen 

orders makkelijker binnen dan de concurrentie. Uw klant heeft behoefte aan een werkende 

installatie en wil aanbiedingen zien van meerdere passende oplossingen. Dat is een uitdaging 

voor u als installateur, omdat iedere installatie uniek en complex is – vooral omdat uw klanten 

steeds meer vragen naar totaaloplossingen. Nu uw rol steeds meer verschuift van ‘aannemer’ 

naar ‘aanbieder’, is uw opmerkzaamheid voortdurend nodig om de faalkosten van ontwerpfouten 

te vermijden. U bent immers verantwoordelijk voor ontwerpfouten. Met Sofon is uw rolswitch 

mogelijk zonder risico’s. 

 
DE DAADWERKELIJKE KLANTBEHOEFTE ACHTERHALEN 

Door specialistische kennis van al uw medewerkers vast te leggen in Sofon, is het mogelijk om 

snel tot een correcte aanbieding van een werkende installatie te komen. Zodra de specialistische 

kennis organisatiebreed beschikbaar is, kunnen uw medewerkers middels een dynamische 

vragenlijst de daadwerkelijke behoefte van uw klant achterhalen. Lange inwerktijden – vaak járen 

– behoren tot het verleden. Of ze nu al jaren binnen uw organisatie werken of net gestart zijn, uw 

medewerkers bieden altijd de best passende oplossing(en) aan uw klant aan. Maar dit betekent 

óók voor u dat de oplossing het beste past. 

 
MOEITELOOS PARAMETRISCH CALCULEREN 

Op basis van de behoefte van uw klant, maakt Sofon diverse (parametrische) calculaties. Eenmaal 

vastgelegde berekeningsmethoden genereren automatisch de systeemprestaties. Onder 

andere investeringskosten, Total Cost of Ownership, Energiebalans en CO
2
-footprint kunnen 

automatisch gecalculeerd worden. Het vergt dus geen jarenlange ervaring van uw werknemers 

om tot dergelijke calculaties en een bijbehorende verkoopprijs te komen. Uw aanbiedingen 

zien er voortaan uniform uit, maar flexibiliteit blijft hoog in het vaandel staan. Zo is de prijs 

op diverse manieren te presenteren. In het ene geval worden alle opslagen in de staartkosten 

getoond en in het andere geval zit een deel van de opslagen al in de eenheidsprijzen verwerkt. 

http://www.sofon.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

NAADLOZE INTEGRATIE MET CRM EN ERP 

Bij opdracht krijgt de werkvoorbereider enkel complete stuklijsten en routings in handen die ook 

direct kunnen worden doorgezet naar het ERP-systeem. Want integratie met ERP – maar ook met 

CRM – is eenvoudig te realiseren. Alle beschikbare, relevante informatie wordt zo uitgewisseld, 

 

RESULTATEN 
 

       Faalkosten  

zodat geen kostbare tijd verloren gaat.    
Inspanning 

 

CAD-KOPPELINGEN  VOOR BIM 

Uw technische installatie maakt onderdeel uit van een bouwkundig ontwerp waarop andere    

partijen invloed uitoefenen. Aanwezige constructies beperken uw mogelijkheden en vaak hebben 

uw bouwpartners de locaties van een deel van uw voorzieningen al bepaald. Daarnaast zijn 

tekeningen nodig voor uw medewerkers en onderaannemers. Sofon is zowel aan de voorzijde 

als aan de achterzijde van het configuratieproces te integreren met CAD. 

 
EENVOUDIG ONDERHOUD DOOR PRODUCTSPECIALISTEN 

Specialistische kennis is uw bedrijfskapitaal en met Sofon heeft u het systeem in handen 

waarmee u die kennis op eenvoudige wijze kunt borgen en ontsluiten. In het onderhoud gaat 

weinig tijd zitten, gezien de gebruikersvriendelijkheid. 

De Sofon-configurator is eenvoudig in te richten en te 

onderhouden door productspecialisten. Diepgaande 

IT-kennis is daarbij niet vereist. Bovendien is er geen 

sprake van beperkingen waar ERP-configuratoren 

vaak tegenaan lopen; ook bij complexere producten 

of rekenregels blijft de performance van Sofon op een 

hoog peil. 

 
ONTSLUITING VOOR UW BUITENDIENST 

Ook uw buitendienst kan in staat gesteld worden om 

werkende installaties samen te stellen en te calculeren. 

Dit is mogelijk via internet, remote desktop of een 

lokale installatie met replicatie. 

 
Sofon genereert grafische overzichten, zoals de Total Cost of Ownership (TCO) 
van twee alternatieve oplossingen 
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• Tevreden klanten 

• Hogere  scoringskansen 

• Betere marges 

• Verkorte doorlooptijd aanbiedingen 

• Alternatieven zijn snel aan te bieden 

• Foutloze, duidelijke en complete 

aanbiedingen en (parametrische) 

calculaties 

• Systeemprestaties zijn eenvoudig te 

berekenen 

• Minder handmatigheid in proces 

• Verlaging van de verkoopkosten 

• Verkoopproces minder complex 

• Meer inzicht in en controle over cal- 

culaties en (uitstaande) aanbiedingen 

• Betere ontsluiting van kennis, waar- 

door niets vergeten kan worden 

• Verkort opleidingstraject voor nieuwe 

medewerkers 

• Soepele afstemming tussen verschil- 

lende afdelingen 

• Geen doorlopende ondersteuning 

nodig van externe consultants 

 

Investeringskosten 

Operationele kosten 

Onderhoudskosten 

Energiekosten 

 

Investeringskosten 

Operationele kosten 

Onderhoudskosten 

Energiekosten 

Besparing 

• Koppelingen met bestaande syste- 

men mogelijk 

• Zekerheid van werkend systeem 

• Zonder risico switchen van rol: van 

aan aannemer naar aanbieder 

 
 
 

 
Voor meer informatie: info@sofon.com 
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