
Verhoog jouw efficiëntie en snelheid door het inzetten van technologie

Hoe digitaal is jouw 
groothandel?
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Weet je nog, toen je net startte met jouw onderneming? Met één computer, een 
Office-pakket en een boekhoudsysteem ging het toen prima. Inmiddels is die 
onderneming gegroeid naar 20 medewerkers. De verwachtingen van klanten 
zijn veranderd en daar wil je met jouw dienstverlening op inspelen. Hoe blijf je 
competitief in deze snel veranderende wereld? Hoe krijg je meer inzicht in alles 
wat speelt in het bedrijf? In deze whitepaper laten we zien hoe groothandelaren 
sneller en efficiënter aan de slag kunnen.

Altijd en overal inzicht in…alles!
Ga maar na hoeveel informatie we tegen-

woordig in een paar muisklikken of swipes in-

zichtelijk hebben. We weten precies hoeveel 

geld er op onze rekeningen staat door in te 

loggen in onze bank-app. Boeken we een  

vakantie, online uiteraard, dan krijgen we 

vliegtuigtickets digitaal toegestuurd en 

checken we de avond voor vertrek al digitaal 

in. Stelt iemand een vraag waar je het ant-

woord niet op weet, dan heb je binnen no-

time het antwoord gevonden op het internet. 

Dankzij de technologische revolutie van de 

afgelopen jaren hebben we altijd en overal 

een schat aan informatie bij de hand.

Groothandel is minder digitaal 
Wanneer we naar onze onderneming kijken, 

dan merken we toch heel snel dat we daar 

veel minder digitaal zijn dan in ons privé-

leven. We werken vaak in verschillende 

systemen, hebben te maken met een hoop 

papierwerk en dat volledige inzicht in alles… 

dat is er niet. Wil je toch een antwoord op de 

vraag hoeveel facturen er deze maand nog 

niet voldaan zijn? Dan ben je al snel een hele 

dag kwijt met het opzoeken van informatie 

en het overtikken van deze gegevens in een 

Excel-lijst. Dat is zonde van de tijd, want 

eigenlijk willen we deze informatie met één 

druk op de knop inzichtelijk hebben.

Te veel systemen = te veel 
frustraties
Een grote bron van frustratie bij veel groot-

handelaren is dus een gebrek aan inzicht in 

het totaalplaatje en het eindeloos schakelen 

tussen verschillende systemen. Systemen 

zijn vaak verouderd en traag of missen een 

aantal handige functionaliteiten. Hierdoor 

zijn medewerkers niet alleen veel tijd kwijt 

aan het handmatig overtikken van gegevens, 

het kost de onderneming ook behoorlijk veel 

geld om alle systemen up-to-date te houden. 

En kan je alle gegevens uit die vele Excel-lijs-

ten en systemen nu precies samenbrengen? 
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Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om 

gaat: inzicht in data krijgen en deze kennis 

gebruiken om producten en dienstverlening 

te verbeteren. 

Waar data het verschil maakte
De bekendste voorbeelden van het succesvol 

inzetten van data zijn onder andere Netflix, 

Spotify en Uber. Deze bedrijven slaagden 

erin om in een relatief korte tijd van start-up 

uit te groeien tot wereldberoemde koplopers 

in hun branche. Ze zetten de hele branche op 

hun kop en dwingen traditionele spelers om 

hun producten en diensten te herzien. En de 

motor achter dit succes zijn inderdaad data. 

Kijk maar naar Uber: ze hebben geen eigen 

taxi’s maar slagen er wel in om vraag en aan-

bod samen te brengen op hun platform. Op 

basis van jouw locatie en voorkeur heb je zo 

de ideale chauffeur gevonden. Je ziet precies 

wanneer die voor je deur staat en je weet 

al ongeveer hoeveel de rit je zal kosten. Het 

is snel, efficiënt en transparant en hiermee 

bieden ze hun klanten een fijne ervaring.

Bereid je voor op de toekomst
Natuurlijk is een groothandel geen online 

streamingdienst of onderneming die vervoer 

regelt. Maar data is ook voor groothandela-

ren de sleutel tot succes in de toekomst. Hoe 

zet je deze data nu precies in en hoe kan je 

de dienstverlening verbeteren? Je ontdekt 

het op basis van deze 4 pijlers voor digitale 

transformatie.

1. Zet de klant centraal en bied een 
geweldige ervaring
Het valt en staat natuurlijk allemaal met hoe 

klanten de onderneming en dienstverlening 

ervaren. Heeft een onderneming geen idee? 

Dan sta je onmiddellijk op achterstand tegen-

over bedrijven die dit wel weten. Misschien 

heeft jouw groothandel een groter assorti-

ment en ben je net wat gunstiger geprijsd 

dan concurrenten. Als een andere partij ech-

ter een betere klantervaring biedt, dan is de 

kans groot dat klanten je voortaan links laten 

liggen. Hoe meer je over jouw klanten weet, 

hoe gerichter je ze kan helpen.

Start met het vastleggen van  
gegevens
Een verkoopmedewerker kent zijn vaste 

klanten vaak door en door, maar geldt dat 

ook voor andere medewerkers binnen de 

organisatie? Wil je klanten een geweldig 

klantervaring bieden? Dan is het zaak om alle 

relevante gegevens vast te leggen en voor 

iedereen inzichtelijk te maken. Leg je com-

municatie vast in één systeem. Daarmee krijg 

je een 360- graden klantbeeld met daarin 

contactgegevens, openstaande orders, eer-

dere bestellingen en eventuele klachten. Hoe 

meer informatie je vastlegt, hoe beter je jouw 

contact hierop kan aanpassen.

Ga van reactief naar proactief contact
In contact komen, en blijven, met jouw klan-

ten is dus een must. Wacht niet tot klanten 

contact opnemen omdat hun order nog 
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niet geleverd is, maar benader ze proactief 

zodra jij weet dat er een vertraging is in de 

productie. Krijg je een nieuw product in het 

assortiment want een eerdere variant ver-

vangt? Benader dan trouwe afnemers van de 

eerdere variant met een gepersonaliseerd 

introductie-aanbod. Op basis van historische 

verkoopdata en afname breng je zo de juiste 

producten onder de aandacht van klanten 

die hier daadwerkelijk interesse in hebben. 

Dat werkt een stuk efficiënter dan een gene-

riek salesbrochure die je naar je hele databa-

se stuurt.

2. Geef jouw medewerkers de 
beste middelen om hun werk uit 
te voeren
Iedereen in de groothandel wil zijn werk zo 

goed mogelijk uitvoeren en zo bijdragen aan 

het succes van de organisatie. Maar als de 

systemen dit verhinderen, dan belemmeren 

we deze medewerkers in het uitvoeren van 

het werk waar ze goed in zijn. Zo horen we 

maar al te vaak dat verkoopmedewerkers 

50% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. 

Ze stellen handmatig offertes op en verstu-

ren deze per e-mail naar de klant. Komt de 

offerte getekend retour, dan moeten ze deze 

opnieuw invoeren als order. Door iedereen 

in één centraal systeem te laten werken 

bespaar je dus op jaarbasis enorm veel tijd 

en geld. Een getekende offerte wordt auto-

matisch een order die na levering klaargezet 

wordt voor facturatie. 

Verhoogde wendbaarheid
Zorg er dus voor dat de hele organisatie ver-

bonden is en toegang heeft tot alle relevante 

data. Klantinformatie, financiële gegevens en 

voorraad komen samen op één platform en 

geven medewerkers het nodige inzicht om 

hun taken goed uit te voeren. Veranderen er 

zaken in de markt? Dan ben je in staat daar 

snel op in te spelen. Stijgt de inkoopprijs van 

één van jouw artikelen? Dan pas je dit on-

middellijk aan jouw ERP en stel je een nieuwe 

verkoopprijs in. Geen gedoe meer met het 

aanpassen van prijslijsten in Excel: iedereen is 

onmiddellijk op de hoogte van de wijziging en 

werkt altijd met de meeste actuele informatie.

3. Leg processen onder de loep
en verbeter ze
Een belangrijk onderdeel bij het transfor-

meren van een onderneming is het kritisch 

kijken naar processen. Wat 15 jaar geleden 

een goede manier van werken was, is waar-

schijnlijk vandaag al lang achterhaald. Vaak 

weten we ook niet meer waarom we op een 

bepaalde manier werken, we hebben het 

gewoon altijd zo gedaan.

Snel van offerte tot order
Wanneer bedrijven uiteindelijk de stap zetten 

naar het werken vanuit één centraal systeem 

komen er soms verrassende inzichten naar 

boven. Zo komen bedrijven er maar al te 

vaak achter dat sommige offertes helemaal 

niet worden opgevolgd. De offerte werd 

opgesteld in Word en naar de klant gemaild. 
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Vervolgens verdwijnt de offerte uit het zicht 

en wordt deze nooit meer opgevolgd. Werk 

je vanuit één systeem, dan kan je heel een-

voudig in een dashboard bijhouden hoeveel 

offertes op dit moment nog open staan. Zo 

weet je precies wat er nog in de pijplijn zit en 

heb je inzichtelijk hoe jouw verkoopmede-

werkers presteren. Dit maakt een einde aan 

giswerk en onderbuikgevoel, nu werk je op 

basis van keiharde data en feiten.

4. Moderniseer jouw producten 
en diensten
Alle data die je verzamelt helpen jou uitein-

delijk om het product of dienst te verbete-

ren of aan te passen aan de veranderende 

behoeftes van de klant. Laten we even kijken 

naar Netflix. Dit bedrijf is niet gestart als 

streamingdienst, maar werd in 1997 opge-

richt als een online bibliotheek voor video’s. 

Wou je een film kijken, dan bestelde je die 

online en werd de dvd per post aan huis 

bezorgd. Film gezien? Dan stuurde je deze 

in de retourenveloppe terug en kreeg je de 

volgende uit jouw lijst in de brievenbus. Pas 

toen breedbandinternet overal beschikbaar 

was, ging Netflix in 2007 experimenteren met 

streamingdiensten. Door hun product dus 

continu aan te passen aan de veranderende 

markt slaagden ze erin om uit te groeien tot 

één van de grootse streamingdiensten ter 

wereld.

 

Blijf constant in contact met jouw  
klanten
Als ondernemer is het dus belangrijk om 

de inzichten die hebt in jouw klanten om te 

zetten in producten en diensten die voor hen 

relevant zijn. Onze wereld verplaatst zich 

steeds meer naar online, kijk dus ook voor 

jouw onderneming naar online initiatieven. 

Misschien kan je een partnerschap aangaan 

met een groter platform zoals Bol.com en 

jouw producten via dit kanaal aanbieden. 

Of misschien wil jij klant zelf online toegang 

geven tot jouw magazijn en hen rechtstreeks 

laten bestellen. Blijf luisteren naar de wensen 

en behoeften van jouw klanten en gebruik 

deze feedback om jouw dienstverlening aan 

te passen aan hun verwachtingen. 

Jouw partner voor de toekomst:  
Microsoft Dynamics 365 Business  
Central
Eén ding mag duidelijk zijn: als jouw onder-

neming in de toekomst relevant wil blijven, 

dan is data de sleutel tot succes. Zorg voor 

één centraal platform dat jou in staat stelt 

om gegevens uit verschillende afdelingen of 

gegevens van diverse klanten samen te bren-

gen en te analyseren. Dankzij de allernieuw-

ste technologie zoals kunstmatige intelligen-

tie en uitgebreide analytics tools zodat jij 

inzichten krijgt die je nooit eerder had. 
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Groeit met je mee
Kies voor een platform wat meegroeit met 

jouw bedrijf. Heb je meer werknemers in 

dienst of wil je extra modules activeren? 

Dankzij de schaalbaarheid van Business Cen-

tral heb je het in een handomdraai geregeld. 

Wil je via een partner een grotere doelgroep 

bereiken? Dan is het mogelijk om jouw syste-

men te koppelen aan die van een derde partij.

Maak kennis met Microsoft Dynamics 365 

Business Central, de alles-in-één-oplossing 

om zakelijke processen te stroomlijnen en 

te verbinden, de interactie met klanten te 

verbeteren en groei mogelijk te maken. Ben 

jij klaar voor de toekomst?

Hoe kan Blisss jou helpen? 
Al meer dan 10 jaar is Blisss een zeer be-

trouwbare Microsoft Partner, gespecialiseerd 

in bedrijfssoftware voor groothandel- en 

productiebedrijven. Door de komst van Mi-

crosoft Dynamics 365 Business Central zijn 

de mogelijkheden van het Microsoft platform 

uitgebreider dan ooit en voorzie je met het 

platform een zeer goede basis voor de toe-

komst. Met de uitgebreide kennis en ervaring 

van Blisss weten wij als geen ander hoe je 

optimaal kan profiteren van het hele Micro-

soft portfolio.

Door onze jarenlange ervaring weten wij als 

geen ander wat er bij een ERP-implementatie 

komt kijken. Zo ook bij Business Central.  Wij 

maken graag kennis met jou en jouw mede-

werkers om te helpen met de automatisering 

van jouw groothandel. Onze visie is om een 

implementatietraject stapsgewijs, samen met 

jou, succesvol te maken. Wij hebben geen 

baat bij snelle verkoop of overhaaste imple-

mentaties. We kennen de branche en weten 

als geen ander hoe belangrijk het is om zo’n 

project gestructureerd aan te pakken.

Daarom werken we nauw samen met onze 

klanten, ons team is echt onderdeel van het 

projectteam. Bij Blisss streven we naar vol-

ledige transparantie en optimale samenwer-

king waarmee we zorgen dat veranderingen 

in uw organisatie breed gedragen worden.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijk- 

heden om jouw groothandel te laten groei-

en met behulp van slimme IT-oplossingen? 

Neem dan contact met ons op om een 

kennismaking in te plannen. Dan brengen we 

samen in kaart welke processen van belang 

zijn voor jouw groothandel en welke IT- 

oplossingen bij jouw organisatie passen.


