
Sales Accelerated Commerce



“..In other words, rather than seeking to 
engage customers through sellers or digital, 
the best companies are exploring how to 
engage customers simultaneously through 
sellers and digital.”

Gartner

“B2B selling in today’s world must be 
digital and human. A carefully designed, 
richly immersive digital experience where 
you’re accompanied by a seller rather 
than funneled to one,” 
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We are Propeller

Propeller is changing how B2B commerce is done. From separate 
worlds, where the sales team and e-commerce are disjoint channels, 
towards a unified approach that brings together on and offline sales.

Propeller is an open SaaS platform, based on MACH architecture. 
MACH is an abbreviation of Microservices, API-First, Cloud Native, and 
Headless Commerce. 

Techniques that together ensure that the platform can be quickly and 
easily linked to essential, surrounding systems like CRM, ERP, and 
CMS/DXP (both internal and external).

https://propel.us/product/microservices/
https://propel.us/product/api-first/
https://propel.us/product/cloud-native/
https://propel.us/product/headless/


Midmarket bedrijven
met complexe uitdagingen

KLANTEN PROFIEL PROPELLER

Advanced Pricing Eén back-end voor 
diverse front-ends 

(B2B, B2C, Multi-Brand) 

Online & Offline Sales Digitaliseren order 
processen



Digitize all 
buyer-seller 
interactions



Digitize all buyer-seller interactions

Gartner Says:

1. 80% of B2B sales interactions between suppliers and buyers will occur in digital 
channels

2. 60% of B2B Sales Organizations will transition to a Data-Driven Selling Approach by 
2025

3. By 2024, 15% of B2B organizations will use digital commerce platforms to support both 
its customers and sales reps in all sales activities

McKinsey Says:

4. Don’t count on returning to a pre-COVID-19 level of in-person sales coverage, with 
only 20–30% of B2B buyers wanting to ever interact with reps in person even in their 
ideal/post-COVID-19 model



Digital commerce en e-commerce

Online offerte aanvraag

B2B buyers bestellen via 
telefoon/mail
Sales verwerkt orders digitaal

B2B buyers bestellen 
telefonisch/mail

Sales rep bestelt namens 
klant
Op locatie of remote

Sales rep bestelt 
namens klant

B2B en B2C klanten bestellen 
zelf in webshop

webshop

B2B en B2C klanten 
bestellen zelf in 

webshop

Dealers plaatsen zelf orders 
in de self-service portal

Dealers plaatsen 
zelf orders in de 
self-service portal

Online offerte aanvraag
Ontvangen via self-service 
portal of webshop

Offline offerte aanvraag
Ontvangen via telefoon/mail

Offline offerte 
aanvraag



Verschil tussen B2B sales Ecommerce en 
Digital Channels

Ecommerce Digital Channels

Subset Superset

“nuts and bolts” van online selling people, technology & data-driven

Marketing driven Commerce driven 
(sales, services  & marketing)

Data silo Customer Data Platform



➔ Webshops
➔ Self-Service 

Portals
➔ Account 

Manager Portal



Speel in op de verwachtingen van 
consumenten en versterk je relatie met 
je resellers met een uitgebalanceerde 
strategie voor D2C

D2C

D2C kan conflicteren met dealers, 
maar met een uitgekiende D2C 
strategie kan het ook je relatie 
versterken - store locator, brand 
awareness, loyaliteit, feedback.

Versterk relatie met dealers

Breid je platform eenvoudig uit door 
meerdere saleskanalen toe te voegen 
en vrijheid om CMS te kiezen.  

Headless platform 

B2B-functionaliteiten zijn de kern van 
Propeller. Zowel online als offline 
beschikbaar.

B2B

Get Sales & E-commerce 
up to speed as one team

Complexe Pricing mogelijkheden 
vanuit één back-end voor zowel dealer 
als consumer.

Advanced Pricing

Eén Back-end, 
Meerdere Front-ends

Social Selling | Marktplaatsen | Voice | IoT 
PWA | Open Webshop | Self-Service Portal  

Multi-Brand | Multi-lingual | 
Multi-currency



➔ Webshops
➔ Self-Service 

Portals
➔ Account 

Manager Portal



Self-Service Portals
1/3

Maak het klanten gemakkelijk 
met een eigen bestelomgeving.

Klanten vinden eigen prijzen, producten, 
diensten en facturen in my account 

Laat klanten zelf bestellen met 
inzicht in hun orderhistorie

Klanten bestellen via mijn favorieten 
en/of bestellijsten en zien hun 
orderhistorie, facturatie overzichten en 
afgenomen diensten

Inzichten voor Marketing & Sales
Resultaten uit online Commerce worden direct vertaald in 
waardevolle inzichten voor Marketing & Sales. Geef uw experts 
de tools in handen om perfect passende campagnes en 
offertes te maken.



Laat klanten zelf bestellen met 
inzicht in hun orderhistorie & 
installed base
Klanten bestellen via mijn favorieten 
en/of bestellijsten en zien hun 
orderhistorie, facturatie overzichten en 
afgenomen diensten.

Klanten vragen eenvoudig 
online offertes aan

Klanten stellen een offerte aanvraag 
samen in de webshop en vinden je 
voorstel terug in my account

Seamless B2B Buying

Klanten vinden eigen prijzen, producten, 
diensten en facturen in my account 

Self-Service Portals
2/3



Klanten vragen eenvoudig 
online offertes aan
Klanten stellen een offerte aanvraag 
samen in de webshop en vinden je 
voorstel terug in my account.

Inzichten voor Marketing & Sales
Resultaten uit online Commerce worden direct vertaald in 
waardevolle inzichten voor Marketing & Sales. Geef uw experts 
de tools in handen om perfect passende campagnes en 
offertes te maken.

Laat klanten zelf bestellen met 
inzicht in hun orderhistorie
Klanten bestellen via mijn favorieten 
en/of bestellijsten en zien hun 
orderhistorie, facturatie overzichten en 
afgenomen diensten.

Self-Service Portals
3/3



Self-service portals



➔ Webshops
➔ Self-Service 

Portals
➔ Account 

Manager Portal



Geef accountmanagers digitale tooling 
om het offerteproces te versnellen en 

vereenvoudigen

ACCOUNT MANAGERS PORTAL

Maak gebruik van 
informatie uit ERP, 

CRM en PIM

Digitaliseer snel offline 
orders

Bied je offertes 
digitaal aan

Real-time inzicht in 
offerte- en 
orderstatus



Account Manager Portal



Sales en e-commerce 
integratie bij Service 
Best International Digital commerce

➔ Digitale transformatie sales 
organisatie

➔ Data-driven selling
➔ Eén klantview (online & offline)



Customer story: Eurostyle

➔ Content driven design 
voor D2C channel

➔ Eén back-end
◆ B2B en B2C
◆ Multi brand
◆ Internationaal

➔ Store locator
➔ Conversie bij reseller sites

Eurostyle



Connect to 
anything



Connect to anything
➔ Leveranciers

◆ blijf up-to-date met productfeeds van 
leveranciers

◆ Verrijk producten met onderscheidende 
content

◆ Zet orders zero-touch door naar leveranciers

➔ (R)e-tailers
◆ Deel real-time product informatie met klanten
◆ Ontvang orders automatisch uit de webshop 

van de (r)e-tailer

➔ Kritische applicaties
◆ Integreer met je ERP & CRM systemen
◆ Presenteer 3rd party applicaties in je klanten 

portal

consument

(r)e-tailer

groothandel/
manufacturer

supplier

dropshipm
ent

Zero-touch ordering

API’s

API’s

API’s

productfeeds



Marketing & 
Data



Alle informatie uit je systemen, direct 
beschikbaar voor campagnes

MARKETING & DATA

Offline-online geen 
silo’s, dus volledig 
beeld van de klant 

en orders

Connect to anything, 
data van suppliers to 

consumers en vice 
versa. Meer inzicht in 

koopgedrag.

Marketing vanuit 
e-commerce 

platform, met data 
uit PIM, ERP, CRM voor 

gepersonaliseerde 
sales campagnes



Architectuur
M.A.C.H.



MACH
OPEN SAAS ARCHITECTUUR

Volledige vrijheid om uit te breiden of te 
customizen. Anticipeer op de markt, sluit 
elk CRM, ERP of andere tool aan.

API first

Door je commerce platform  onder te 
verdelen in Micro Services kunnen 
klanten snel tools toevoegen en/of 
vervangen, zonder dat andere 
onderdelen daar hinder van 
ondervinden.

Micro Services

Volledige vrijheid voor marketeers, met 
behoud van alle krachtige B2B- 
functionaliteiten..

Headless

Schaal automatisch op- en af 
afhankelijk van de behoefte van elke 
klant op elk moment.

Cloud Native



OPEN SAAS ARCHITECTUUR

Eenvoudig uit te 
breiden en aan te 
passen met 
bijvoorbeeld:
➔ Retouren Management

➔ BI Tools

➔ CRM

➔ ERP

➔ Service Ticket Systeem

➔ API-First

➔ Headless

➔ Customer Data Platform; rijke 

data, off- en online klanten 

transacties verwerken tot 

intelligente acties



ARCHITECTUUR

Open SaaS
Platform

Voor elke doelgroep een 
front-end op maat

Vrijheid voor 
Marketeers

1

Door de API-first benadering en 
bijbehorende documentatie, kan 
jouw partner van keuze direct 
werken in en met Propeller

Partner ready
3

Integreer tools en anticipeer 
op ontwikkelingen.

Uitbreidbaar en 
customizable

2

4
Low/No maintenance



Conclusies



Conclusies

1. B2B selling in today’s world must be digital 
and human

2. Start vanuit de goede architectuur; 
API-first & Headless

3. Start klein; MVP

4. Laat marketing, E-commerce & Sales 
samenwerken als één organisatie


