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Agenda

1. Uitgangspunten van onze ROI berekening
2. Een overzicht van het digitale landschap
3. Resultaatgebieden

1. Verkoop
2. Inkoop
3. All-in-one portal

4. Wat hebben we inmiddels verdiend?



• B2B organisatie
• Omzet € 6.000.000,- per jaar
• 20% gemiddelde marge 
• Kosten inkoop € 3.000.000,-
• 4 accountmanagers (€ 70 K per jaar)
• 4 inside sales (€  45 K per jaar)
• 24.000 orders per jaar
• 2% van de orders gaat fout
• Gemiddelde orderwaarde € 250,-

Uitgangspunten ROI



• Klanten
• Klanten hebben specifieke wensen / 

eisen
• Interface (OCI, portal, webshop)
• Organisatorisch: budgetten / 

autorisatie
• Prijstechnisch; prijsniveau / staffels  

• Distributeurs/Vendors
• Verschillende catalogus structuren
• Verschillende voorwaarden
• Verschillende voorraden

Het digitale landschap



Verkoop



Verkoop processen
• webshop (open)
• portal (gesloten – login)

• prijsdifferentiatie
• OCI-koppeling

• cross- & upsell
• marketing automation
• offertes
• renewals
• Marktplaatsen

Salesteam
De online verkoop zorgt voor een 
kosten reductie op sales van 
gemiddeld 30%.
€  460.000,- x 30% = € 138.000,-



Verkoop – processen - offerte

Business case 
• Niet meer eindeloos heen en weer e-

mailen
• Geen foute orders

• Klant accordeert met een klik vanuit zijn 
gepersonaliseerde portal

• De order wordt na bevestiging direct via 
je ERP naar je leveranciers verzonden.

Besparing
Geen foute orders meer 
(klanttevredenheid)
2% van 5 M (kostprijs) = € 100,000,-



Verkoop – processen - offerte



Verkoop – processen - renewals
Business case 

• Automatisering van renewals
• Geen handmatige handelingen
• Klant accordeert met een klik vanuit zijn 

persoonlijke portal
• De verlenging wordt automatisch in je ERP 

verwerkt voor facturatie etc.

Opbrengst
• Tijdbesparing op handmatige verwerking
0,5 FTE per jaar € 45.000 / 2 = € 22,500
+ foutenreductie 



Screenshot offerte
Vragen aan Mark



Verkoop – processen –
marketing automation
Business case 

• Relevante aanbiedingen en content door:
• Segmentatie
• Personalisatie
• Push en Trigger based
• On-site en via e-mail automation

Opbrengst
2% van 5 M (kostprijs) = € 100,000,- per jaar



Verkoop – processen –
cross- en upsell
Business case 

• Automatische upsell mailings op basis van:
• Accessoires bij producten
• Aanverwante artikelen
• Merk

• On site cross- en upsell funnel
• Accessoires bij producten
• Aanverwante artikelen
• Merk
• Populaire producten
• etc

Opbrengst
1,5% van 5 M (kostprijs) = € 75,000,- per jaar



Verkoop
In onze webinar van 19 mei staan we uitgebreid stil
bij de business case van de digitalisering van het 
verkoopproces

• webshop (open)
• portal (gesloten – login)

• prijsdifferentiatie
• OCI-koppeling

• cross- & upsell
• marketing automation
• offertes
• renewals
• order intake
• marktplaatsen



Inkoop



Inkoop-processen

• Koppeling met verschillende 
distributeurs

• Automatische product feeds, met 
verrijkte content

• Met PIM-regels volledige controle over je 
eigen catalogus

• Zero touch inkoop tegen de meest 
gunstige voorwaarden

• Automatische normalisatie van 
aangeleverde verschillende catalogus 
structuren



Inkoop processen - normalisatie



Screenshot discorp
Vragen aan Mark

Inkoop – processen – zero touch



Inkoop processen – zero touch
Business case
• Je koopt automatisch in, op basis van 

ingestelde regels:
• Op basis van de  meest gunstige 

inkoopcondities:
• Beschikbare voorraad
• Levertijden
• Meest gunstige inkoopprijs

• Per orderregel

Besparing
Gemiddeld 3% van inkoopkosten
€ 3.000.000,- x 3% = € 90.000,- per jaar



All-in-one platform



All-in One Portal

ConnectPSP
MultiSafepay
Ingenico
Adyen
Mollie
Buckaroo

TBLOX
SAP OCI

Procedurement

Transsmart
Google Shopping
Google Enhanced
PowerBI
Bol.com
Channable
Effect Connect

ERP / Boekhouding
Exact Online
Exact Globe
SAP
Dynamics NAV
AccountView
AFAS
King
DIAZ
UNIT4
Opera
Business Navigator
Autotask
Relyon

Rich Content
Icecat
CNET
2BA

Staples
Quantore
Adveo
Prios
Kangaro-KTC
Centraal Boekhuis
Ingram Micro
Tech Data
Copaco
Also
Mid Ocean Brands

Distri’s



All-in One Portal

Business case
• Out of the box integratie met 

vele tools / platformen

Dit levert het je op
UX – Customer lock-in



De cijfers onder elkaar



Besparingen en opbrengsten
per jaar

Onderdeel Opbrengsten

Automatisch proces renewals € 22.500,-

Marketing automation € 100.000,-

Cross- en upsell € 75.000,-

Totaal opbrengsten € 197.500,-

Onderdeel Besparingen

Headcount sales ivm online € 138.000,-

Foutenreductie offertes € 100.000,-

Inkoop normalisatie € 90.000,-

Totaal besparingen € 328.000,-

€ 525.500,-



BEDANKT
Voor jullie
interesse
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