WHITEPAPER

Sales Accelerated
Commerce (SAC)

Creëer de grote versnelling door
Sales & E-commerce als één
team te laten werken.
Laat online en offline sales
naadloos in elkaar overlopen en
verkort je salescyclus.
Propeller is het eerste commerceplatform dat niet alleen de klant,
maar ook sales, marketing en
developers blij maakt.
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Wat is Sales Accelerated
Commerce?

Veel organisaties worstelen met het digitaliseren van de sales- en marketingorganisatie.
Een antwoord hierop is e-commerce, maar in B2B verloopt nog maar zo’n 30% van de orders
volledig online. De overige 70% verloopt via remote sales of offline via de accountmanager.
Dit komt doordat het vaak om complexe of omvangrijke orders gaat, waardoor er behoefte
is - en blijft - aan menselijk contact en persoonlijk advies.

Uit verschillende onderzoeken van gerenom-

goed en zo kwaad als het kon via remote sales,

meerde marktonderzoekbureaus blijkt dat onder

waarbij salesmensen en klanten gebruik maakten

invloed van de uitbraak van het coronavirus

van applicaties als Zoom en Teams, of gewoon

omnichannel sales een push gekregen heeft in

belden. Maar ongeveer een derde van de sales-

het B2B-segment. Uiteraard is een deel van de

gesprekken en bestellingen bleef gewoon in

verkoopgesprekken en bestellingen opgeschoven

person gaan.

naar online of remote sales, omdat iedereen
noodgedwongen zo veel mogelijk thuis moest
werken. De kleine, eenvoudige bestellingen
verliepen vaak via digitale platforms en webshops,
de grotere en ingewikkelde bestellingen gingen zo
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Nooit meer terug
naar hoe het was
En de verwachting is, dat we na Covid-19 niet

De grote versnelling

meer teruggaan naar de oude situatie. Het

Propeller is een oplossing voor Sales

omnichannel sales model is here to stay, blijkt

Accelerated Commerce, afgekort SAC,

bijvoorbeeld uit onderzoek van de Boston

dat alle online en offline verkoopkanalen

Consulting Group (BCG). Ook Forrester, Gartner

binnen één platform integreert en de

en McKinsey verwachten dat de omnichannel-

sales cycle verkort. Graver: “B2B-klanten

aanpak blijft en dat er grote behoefte zal

denken en werken allang non-lineair.

ontstaan aan geavanceerde SaaS-platforms

Ze verwachten hetzelfde van hun

waarin alle online en offline verkoopkanalen

zakenpartners. Bij Propeller geloven

samenkomen en worden gefaciliteerd.

we dat succes niet draait om sales. Of
om e-commerce. De grote versnelling

Propeller bedient met haar state-of-the art

creëer je alleen als online en offline

Commerceplatform klanten die op zoek zijn

sales naadloos in elkaar overlopen. Want

naar een naadloze omnichannel koopervaring.

offline deals worden online afgehandeld

“Maximale keuzevrijheid, daar draait het om:

en online aankopen krijgen regelmatig

de klant kiest zelf of hij in person, remote of

een offline vervolg.”

via e-commerce koopt. Maar hij wil wel zo
goed en snel mogelijk geholpen worden. Met
24/7 beschikbaarheid, maximaal inzicht in het
bestelproces en de voorraden en ultiem gemak
met digital selfservice”, vertelt Jans Graver,
Chief Revenue Officer (CRO) en medeoprichter
van Propeller.

“Maximale keuzevrijheid, daar draait het om:
de klant kiest zelf of hij in person, remote of
via e-commerce koopt. Maar wil wel zo goed
en snel mogelijk geholpen worden. Met 24/7
beschikbaarheid, maximaal inzicht in het
bestelproces en de voorraden en ultiem gemak
met digital selfservice.”
Jans Graver
Chief Revenue Officer (CRO)
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Hoe werkt Sales Accelerated
Commerce precies?

Sales Accelerated Commerce is
gebaseerd op vier uitgangspunten:

3. Digital Self-service Portals
Log in en krijg direct toegang tot jouw
persoonlijke bestelomgeving. Van favorietenlijst, bestelhistorie tot facturatie overzichten.

1. Seamless B2B buying

Digital Self-service Portals geven jouw klant

Klanten schakelen moeiteloos van account

de mogelijkheid om 24/7 met jouw organi-

manager naar online portal. De account-

satie in contact te zijn. Laat jouw klant de

managers hebben met het geïntegreerde

portal niet alleen gebruiken voor eenvoudige

platform alle gegevens bij de hand om per-

orders, maar gebruik de portal ook om

soonlijke offertes te maken, betere opties

jouw klant te informeren over de nieuwste

voor te stellen en andere interessante

producten. Je kunt hier eenvoudig handlei-

suggesties te doen. De online portal voegt

dingen en instructievideo’s plaatsen.

daar herhaalorders, een assortiment op

Bovendien kun je ook al je andere diensten

maat en toegangscontrole aan toe.

hier aanbieden. Nu worden deze tijdrovende

Lees meer

zaken nog door jouw binnendienst gefaciliteerd. Die houden zo meer tijd over voor

2. Zero-Touch Ordering

value added services: jouw klanten infor-

Propeller vormt het hart van je commerciële

meren, adviseren en begeleiden bij complexe,

ecosysteem en is verbonden met je belang-

grote orders.

rijkste applicaties. Zoals je ERP en CRM, maar

Lees meer

ook je voorraadsysteem en de belangrijkste
applicaties van externe leveranciers en
serviceproviders. Sales Accelerated

Resultaten uit online Commerce worden

Commerce reduceert menselijke handelingen

direct vertaald in waardevolle inzichten voor

tot een minimum. Door de digitalisering van

Marketing & Sales. Wij geven jouw experts de

order- en facturatieprocessen worden

tools in handen om perfect passende

handmatige administratieve handelingen

campagnes en offertes te maken.

gereduceerd tot nul. Zo worden veel fouten in
het order- en facturatieproces voorkomen.
Lees meer
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4. Insight-driven Marketing & Sales
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Wat betekent
Sales Accelerated Commerce
voor jouw klanten?

Er zitten grote voordelen aan het gebruik van één geïntegreerd platform voor de ondersteuning
van alle verkoopkanalen in B2B en ook D2C, maar daar komen we later op terug. Zowel onze
klanten - fabrikanten, distributeurs, groothandels, merken en resellers - als jouw klanten
hebben veel baat bij Sales Accelerated Commerce. Maar ook voor jouw sales-, e-commerce- en
developmentafdeling. In dit hoofdstuk zoomen we in op de voordelen voor jouw klanten.

De term Sales Accelerated Commerce zegt het

Ook het inzien van de ordergeschiedenis, de

eigenlijk al: Propeller zorgt dat sales en marketing

verwachte levertijden en de facturatie verloopt

hun werk beter en sneller kunnen doen. Doordat

via het platform. Zo hoeven jouw klanten niet

alle data samenkomen in één systeem, kunnen

steeds weer de telefoon te pakken of een mail

jouw sales- en e-commerce-afdeling klanten

te sturen en te wachten op een antwoord om te

beter ondersteunen.

achterhalen hoe de vlag erbij hangt.

De klant is koning
En die kan met Propeller zelf beslissen hoe hij
bestelt. Online via de portal, waar hij 24/7 terecht
kan en eenvoudig eerder bestelde producten
en onderdelen met slechts enkele muisklikken
opnieuw kan bestellen. Ook kunnen onze klanten
relevante suggesties geven aan hun klanten via
de online catalogus. Voor de prijs die ze gewend
zijn, inclusief eerder overeengekomen (staffel)
kortingen. En op het moment dat zij persoonlijk
advies willen, krijgen zij die mogelijkheid. Online
en offline sales: alles verloopt via één platform.
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Eindelijk krijgen zij de B2C
ervaring die ze verwachten

Wat betekent
Sales Accelerated Commerce
voor jouw organisatie?

Jouw wereld gaat er door Sales Accelerated Commerce heel anders uitzien. Je verkort je
sales cycle enorm en doorbreekt de silo’s tussen de sales- en marketingafdeling, die vaak
verantwoordelijk is voor e-commerce. In dit hoofdstuk leggen we je uit hoe het werkt.

Eén platform
Doordat wij data uit alle verkoopkanalen
samenbrengen in één platform verbetert de

propeller

effectiviteit en productiviteit van je salesmensen.
Geen tijdrovende offertetrajecten meer met tig
mailtjes of telefoontjes over en weer. Met onze
offertetool klik je een offerte voor de klant zo bij
elkaar, op basis van actuele en accurate data,
zodat je snel een gepersonaliseerd aanbod kunt
doen. De klant hoeft alleen nog maar op akkoord
te drukken en het orderproces start automatisch.

End-to-end inzicht
Verder biedt Propeller end-to-end inzicht in
klantgegevens. Geen gesegmenteerde klantdata
meer. Alles komt samen in ons platform, wat het
hart vormt van jouw ecosysteem. Wij koppelen
het met de systemen die voor jou essentieel
zijn. Dat kunnen interne systemen zijn (zoals
je CRM en ERP en je voorraadsystemen), maar
ook koppelingen met payment service providers
(PSP’s), systemen van leveranciers en andere
third party tools en marktplaatsen.
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CRM

ERP

Kanalen
versterken elkaar
Zowel de klant als jij hebben zicht op de
orderhistorie, logistiek (track- en trace-codes)
en facturering. Je ziet precies wat er via
e-commerce en offline is aangeschaft. Zo kunnen
die kanalen elkaar versterken. Bovendien kan je
zo meer doen aan cross-selling. Je ziet in één
oogopslag wat jouw klant in huis heeft en waar
er binnenkort behoefte zal ontstaan. Zo kun je
beter inspelen op specifieke behoeften.
Een ander voordeel is dat je ook veel gerichter
campagnes kunt uitrollen, omdat je alle data
gebundeld hebt rondom klant- en koopgedrag.
Met behulp van die data kan sales via het
platform heel gericht en gepersonaliseerd
campagnes opzetten voor klanten. Marketing kan
zich zo concentreren op branding en campagnes
voor het hele klantenbestand. Kortom: het
verkoopapparaat en marketing worden
productiever.

Meer tijd voor added value service
De productiviteit van je salesmensen gaat
omhoog, doordat veel low value services
verschuiven naar de portal. Doordat veel repeterende, tijdrovende low-end taken voortaan
digitaal gebeuren – denk bijvoorbeeld aan het
niet meer hoeven afhandelen van gesprekken
over het bestel- en facturatieproces, doordat
klanten alle gegevens zelf op kunnen zoeken in
hun klantspecifieke portaal, blijft er meer tijd
over voor high-end services. Accountmanagers
hebben meer tijd om in de adviesrol te kruipen
en echt waarde toe te voegen. Dat is toch
de belangrijkste reden waarom ze ooit het
vak gekozen hebben en is bovendien het doel
waarvoor ze zijn aangenomen.
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Doorbreek
de silo’s
Tot slot doorbreekt ons platform de silo’s tussen

maar ook om het salesproces van organisaties

marketing en sales. Marketing en sales zijn

te optimaliseren en stroomlijnen. Met Sales

doorgaans aparte silo’s binnen een organisatie.

Accelerated Commerce hebben wij de oplossing

Vaak weten die twee afdelingen niet goed van

gevonden. Met ons geïntegreerde platform

elkaar wat ze aan het doen zijn en verschillen de

kunnen sales en marketing elkaar versterken in

digitale behoeftes van die twee werelden.

plaats van beconcurreren.
Tot voor kort stonden marketing en sales vaak

“E-commerce wordt vaak
gezien als het speeltje van
marketing, terwijl marketing
niet veel moet hebben van
offline verkoop.
Jans Graver
Chief Revenue Officer (CRO)

op gespannen voet met development als ze een
commerce-platform selecteerden. Dat is met
het commerce-platform van Propeller voorbij.
Koos je voorheen op verzoek van developers
voor high-end techniek aan de achterkant, dan
wklaagden marketeers dat ze aan de voorkant
met een Spartaans CMS moesten werken. En de
fancy CMS-en die marketeers kenden uit de B2Cmarkt gingen tot nu toe niet goed samen met de
complexe back-end in het B2B-segment.

E-commerce wordt vaak als apart sales-kanaal
opgezet, waar sales zich niet mee bemoeit. En

Met Propeller worden die twee kanten losge-

sales blijft vaak aanmodderen met de tech-

koppeld en met elkaar verbonden via een API,

nologische tools waar ze al jaren mee werken,

waardoor B2B-klanten nu ook een B2C-experience

terwijl er zo veel beter te krijgen is. En dat is

kunnen hebben. Van allebei de best-of-breed,

zonde. Die silo’s moeten doorbroken worden

flexibel en stabiel.

om de klant beter van dienst te kunnen zijn,

Marketeer blij, developer blij,
dealer blij, consument blij
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Meer over de technologie
(zonder al te technisch te worden)

Propeller is een open SaaS (Software-as-a-Service)-platform. Dat betekent dat we een open
systeem hebben, waarbij we ook werken met een partnernetwerk voor de implementatie van het
platform en het ontwikkelen van customized oplossingen, toegesneden op jouw situatie.
De architectuur is opgebouwd volgens het MACH-principe. MACH is een afkorting van de buzztermen Microservices, API First, Cloud Native en Headless.

Microservices
Microservices zorgen voor maximale flexibiliteit,
doordat monolithische applicaties worden
opgedeeld in hapklare brokken die kleinere
sets functies uitvoeren. Deze services kunnen
gemakkelijker worden opgezet, onderhouden en

Microservices maken
het mogelijk om nieuwe
features/ functionaliteiten
toe te voegen als opzichzelf
staande services

verbeterd, omdat ze minder complex zijn en een
eenvoudige structuur hebben.
Tot slot kies je met microservices gemakkelijker
Een groot voordeel van microservices is dat je er

tussen bouwen, kopen of integreren. Met een

eenvoudig verschillende delen van het product

bestaand en werkend patroon in de architectuur

mee kunt opschalen, waardoor je makkelijk kunt

om stukken met elkaar te verbinden, heeft een

groeien en de benodigdheden om de uitbreiding

microservices-product de mogelijkheid om

te stimuleren eenvoudig kunt organiseren. Als

eenvoudig hele stukken functionaliteiten te

een groep moet lopen in het tempo van het

wisselen met een betere oplossing. Software-

langzaamste lid, splitsen microservices de leden

leveranciers kunnen zo de best passende

op in meerdere groepen en laten ze ze allemaal in

oplossingen samen in één IT-landschap

hun eigen tempo lopen.

gebruiken, in plaats van te worden gedwongen
om oplossingen te gebruiken die alleen

Een ander groot voordeel van microservices
is dat je zelf de beste tool voor een bepaalde
taak kunt selecteren. Traditionele applicaties
moeten constant worden uitgebreid om aan de
nieuwste eisen te voldoen of om te voldoen aan
de behoeften van een nieuwe (groep) klanten.
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compatibel zijn met een oud platform.

API-First
API-First betekent dat alle services, zowel intern

Propeller is de eerste in de branche met een

als extern, volledig API-gestuurd zijn. API staat

volledige GraphQL API (de opvolger van REST).

voor Application Programming Interfaces. Met

Klanten of implementatiepartners kunnen elk

behulp van API’s - een soort koppelstukjes –

onderdeel snel aanpassen en uitbreiden zonder

standaardiseren we de communicatie tussen

de stabiliteit in gevaar te brengen. Het zware

services. Zo zijn API’s modulair en herbruikbaar,

werk gebeurt aan de achterkant van het systeem,

waardoor onze klanten beter kunnen anticiperen

zonder dat jij of je klanten daar aan de voorkant

op veranderende markten, nieuwe kansen en

last van hebben. Met API-Fist versnel je innovatie.

technologische ontwikkelingen.

Cloud Native
Propeller is ontstaan in het cloud-tijdperk en

en schaalbare omgeving met uitmuntende

heeft dus niet te maken met het verhuizen

prestaties. Deze toepassing is met name geschikt

van producten en diensten naar de cloud en

voor situaties waarin de serverbelasting variabel

ingewikkelde aansluitingen. Dit heet Cloud Native.

is, zoals e-commerce. Hierbij zijn er namelijk

Met onze Cloud-Native omgeving stellen we je

diverse piekmomenten. Buiten de cloud moet

in staat om je onmiddellijk aan veranderende

een fysieke infrastructuur worden opgezet om

omstandigheden aan te passen.

een oplossing te kunnen opschalen. In de cloud
kunnen extra servers met één druk op de knop

We doen dit op basis van containers, zonder dat

worden op- en afgeschaald. Je betaalt alleen

je servers moet configureren en onderhouden.

voor de capaciteit die je gebruikt.

Zo bouw je in een handomdraai een moderne
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Headless

Headless Commerce is het eerste type platform

Headless Commerce heeft de toekomst. Doordat

dat marketeers en developers allebei blij maakt.

bij deze e-commerce-architectuur de front-end

“Wij merken dat B2B-klanten steeds hogere eisen

losgekoppeld is van de back-end, is er sprake

aan CMS-sen stellen: het moet niet alleen intuïtief

van maximale keuzevrijheid. De achterkant kan

zijn, maar ook freedom of design wordt vaak

aan vrijwel ieder CMS of ander verkoopkanaal

genoemd. Hoe minder programmeerkennis erbij

gekoppeld worden, zodat B2B eindelijk een B2C

komt kijken, hoe beter. Developers zijn tenslotte

ervaring kan bieden aan klanten.

schaars”, licht Graver toe.

Door de overgang van traditionele of

Steeds meer van onze B2B-klanten leveren ook

monolithische e-commerce platforms naar

rechtstreeks aan de consument. Als je naast

Headless Cloud Native-applicaties zijn

B2B ook aan D2C (Direct-2-Consumer) doet,

marketeers niet langer gebonden aan logge,

is het grote voordeel van Headless Commerce

vooraf gedefinieerde front-end-sjablonen. Zij

dat je heel eenvoudig meerdere front-ends kunt

krijgen vanaf nu volledige vrijheid in de keuze

kiezen voor verschillende klanten of brands. Wij

voor een Content Management Systeem (CMS)

zorgen voor een naadloze koppeling van al je

of ander verkoopkanaal zoals Instagram of PWA

webportals, websites en webshops met onze

(Progressive Web App). Zo wordt eenvoudig

state-of-the-art back-end.

bestellen op mobiele apparaten geen enkel
probleem. Ook spraakgestuurd bestellen is
mogelijk (denk aan Amazon Alexa, Google
Assistant, op Siri van Apple). Kortom: maximale
flexibiliteit en creativiteit om jouw klanten zo
goed mogelijk te bedienen en je eigen salesen marketingafdeling optimaal digitaal te
ondersteunen.

SOCIAL

APPS

VOICE

IOT

WEBSHOP
& PORTALS

{ API }


E-COMMERCE
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PRICING

ORDER
MANAGER

QUOTATION

CUSTOMER
INTELLIGENCE

CPQ

VISUAL
NAVIGATOR

KLANTVERHAAL

Digitale transformatie sales
organisatie PCI

Wij kunnen je zelf natuurlijk uitgebreid vertellen over alle ins en outs van ons platform en onze
Sales Accelerated Commerce-strategie. Maar je kunt het natuurlijk veel beter horen van een
van onze klanten. Op onze website vindt je diverse klantcases. Fabrikanten, distributeurs,
groothandels, brands en resellers vertellen over hun ervaringen met Propeller. In dit hoofdstuk
staat de ervaring van PCI centraal.

Over PCI
PCI is marktleider in Print, ICT, AudioVisueel & Business
Supplies. Het heeft 13 vestigingen verspreid over heel
Nederland en de omzet bedraagt meer dan 150 miljoen
euro op jaarbasis. PCI richt zich op het optimaliseren
van de business van hun klanten. Voor organisaties een
bijzaak, maar voor PCI de allerbelangrijkste bijzaak.
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De uitdaging

De oplossing

PCI wilde een betere digitale ervaring bieden

Bij deze klantcase is transformatie het

aan hun klanten. Gelijktijdig hadden ze dezelfde

uitgangspunt. Vanuit de architectuur is een

ambitie voor hun salesorganisatie. Waar

end-to-end digitaal landschap ontwikkeld met

account managers veelal langs de klant gingen

een platform voor e-commerce en digitalisering

om orders op te halen, wilde PCI een hogere

van de offertetrajecten. Er zijn koppelingen

productiviteit en betere klanttevredenheid

gemaakt met het ERP- en CRM-systeem zodat

bereiken door de klant meer digitaal te

het commerce-platform kon beschikken over

ontmoeten.

consistente klantdata.

Gebruikte features en services:

Offerte Editor

Klantenportaal

Configurator

CampaignManager

Het resultaat
PCI loopt voorop in digitalisering. Klanten

PCI-klanten plaatsen zelf eenvoudige bestellingen

krijgen een eigen experience portal en de

online. Ze kunnen het salesteam contacteren

salesorganisatie krijgt alle digitale tools om

voor advies over complexere vragen en grote

maximaal te presteren. Er is gekozen voor het

bestellingen. Offertes worden vervolgens

digitale commerce-platform van Propeller.

gezamenlijk digitaal afgehandeld. Voor complexe
opdrachten wordt de ingebouwde configurator

Seamless B2B buying
Naast geavanceerde B2B e-commercefunctionaliteiten biedt digitale tooling het
verkoopteam de mogelijkheid om met de juiste
klantdata voorhanden te interacteren met
klanten. Hiermee worden hogere up- en crosssell-doelen bereikt. Daarnaast zijn de marketingen sales campagnes effectiever.
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gebruikt.

Zero-touch ordening

Self-service portals

De totale orderverwerking is nu gedigitaliseerd.

Tot slot krijgen PCI-klanten toegang tot hun

Geen data silo’s meer. Sales is nu niet alleen

eigen digitale, gepersonaliseerde portal. Niet

productiever, maar ook effectiever. Daarnaast

alleen handig om bestellingen te plaatsen, maar

is er sprake van zero-touch ordening: wanneer

ook om inzage te krijgen in facturen, contracten

een klant orders bij PCI plaatst dan worden deze

en verbruik van printer tikken. Dit is ook de plek

volledig gedigitaliseerd verwerkt. Niet alleen

waar service tickets worden gelogd, retouren

voor het verkoop proces maar ook voor het hele

aangemeld of een service engineer wordt

inkooptraject. Niet alleen de administratieve

ingepland.

handelingen zijn zo tot nul gereduceerd, ook het
aantal foute orders neemt significant af. Kortom:

Doordat klanten blindelings hun weg weten te

kostenbesparingen gaan hand in hand met

vinden, heeft de verkoopdienst de handen vrij om

grotere klanttevredenheid.

aan ‘echte’ klant uitdagingen te werken.

“Propeller is een partner die ons helpt met de volledige
digitalisering van onze verkoop- en marketingorganisatie.
Meer dan alleen e-commerce.”

Meer weten over onze projecten?
Spreek een expert
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Andere klantverhalen

Benieuwd naar wat
Sales Accelerated Commerce
voor jou kan betekenen?
Plan een demo

Neem contact op

Over Propeller
Propeller is een software-as-a-service platform
ontwikkeld voor B2B en D2C commerce,
waar je alle data voor handen hebt om meer
omzet te genereren, je het aantal fouten kunt
terugbrengen tot 0% met een ‘zero-touch’ order
process en je een perfecte klantervaring kunt
realiseren met gepersonaliseerde klantportals.
Propeller is de B2B commerce markt aan het
veranderen; van gescheiden werelden waar
sales en e-commerce aparte kanalen zijn, naar
één oplossing die offline en online sales écht
samenbrengt.
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www.propel.us

