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SOFTWARE

Is een retailer voldoende op de hoogte van 
de verschillende mogelijkheden in software-
oplossingen? “In veel gevallen niet,” meent Jan 
Huybrecht van Circuli. Volgens Diederik Bots 
van Digitalum verschilt het per sector. “Grote 
bedrijven die B2C verkopen staan verder dan 
bedrijven die zich op B2B focussen.” Frank Ypma 
van Guideline Belgium: “Kleine retailers kijken 
angstig naar de toekomst. Ze hebben ‘last’ van 
grote bedrijven die internationaal de markt 
penetreren en met veel geld (en veel verlies) 
marktaandeel winnen om zo een verdrukkings-
effect te bewerkstelligen. De Zalando’s van 
deze wereld veroveren de markt ten koste van 
de kleinere retailers die niet goed weten wat te 
doen en zeker niet op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden, laat staan de stap naar e-com-
merce zetten.” Luc Van den Broeck van TailorFIT 
denkt dat de meeste retailers vandaag reeds 
de stap willen maken. Terwijl er voor velen nog 
aanzienlijke additionele voordelen te behalen 
zijn welke vandaag vaak nog niet helemaal 
duidelijk zijn. Omnichannel is wel degelijk een 
gigantische omzetgenerator, mits het goed 
wordt aangepakt. Ook voor kleinere bedrijven. 
Maar dan moet je wel écht Omnichannel imple-
menteren.” Jan Huybrecht wijst met zijn vinger 
naar de heren en dames aan tafel en zegt: “Het 
feit dat retailers niet voldoende op de hoogte 
zijn, is ook te wijten aan de softwaresector zelf. 
Voor veel retailers communiceren jullie in het 
‘Chinees’. Ze verstaan het niet, ze begrijpen de 
terminologie niet. Probeer te communiceren 
op het niveau waar de retailer zich bevindt.”
 
REALISTISCHE ROI
Over communicatie gesproken, volgens So-
fie Van Looveren van Callista is communicatie 
intern over alle afdelingen binnen een bedrijf 
ook belangrijk. E-commerce moet gedragen 
worden door het hele bedrijf en alle afdelingen. 
Aan ons om vervolgens een realistisch beeld te 
geven, bespreken wat de mogelijkheden zijn 
ook naar kosten en tijdslijn toe, en wat uitein-
delijk de impact is. De reden dat het afschrikt, 
is dat het initieel gezien wordt als een (hoge) 
kost.” Jimmy Depaepe van TCOG kan dat be-
vestigen en vult aan: “Eerlijk zijn naar de retailer 
over die kost en daar een realistische ROI te-
genover zetten, is heel belangrijk. Het blijft vaak 
niet alleen bij de kosten van een IT partner die 
een oplossing aanbiedt en implementeert met 

een aantal componenten, licenties, enz. Als de 
oefening verder gemaakt wordt, is er, zeker bij 
kleinere bedrijven, nog een inspanning van de 
eigen organisatie nodig om het tot een suc-
ces te maken. Vaak moet een KMO vaststellen 
niet het personeel of de processen inzichtelijk 
te hebben om dat te doen. Dat betekent dat 
ze weer extern diensten moeten inkopen met 
alle gevolgen (kosten) van dien. Het zijn zaken 
waar veel KMO’s op vandaag tegenaan lopen. 
Grotere bedrijven daarentegen hebben wel die 
budgetten. Het advies voor deze bedrijven is: 
omring je met de juiste partners om voor elke 
discipline de juiste expertise te gaan aanspre-
ken.”
 
LAAGDREMPELIG
In B2B hoeft het volgens Lieven Tuytschaever 
van GMI group niet zo moeilijk te zijn. “Vaak 
hebben bedrijven een ERP systeem waar ze al 
sinds jaar en dag succesvol mee werken. Als ze 
dan de stap willen zetten om een extra kanaal 
in het leven te roepen, zijnde e-commerce, kan 
de webshop perfect aangestuurd worden via 
het ERP systeem. Mijn advies is, houd het zo 
laagdrempelig mogelijk met niet teveel moei-
lijke (Chinese…) woorden en omschrijvingen.” 
We moeten zeker het menselijke aspect niet 
vergeten bij implementatietrajecten, meent 
Cedric Collet van Natch en SDE. “In essentie 
gaat het over de mens, de gebruiker van de 
technologie. De technologie is beschikbaar. 
Als je de oefening goed doet, koop je de juiste 
technologie, maar het wringt vaak bij de ge-
bruikers. Het is belangrijk een deftige CDO aan 
te stellen en een mooi digital team daar rond te 
bouwen om alles gedaan te krijgen. De tech-
nologie alleen gaat het niet oplossen. De juiste 
expertise, de juiste kennis, de juiste mensen in 
huis hebben en ze gewoon te laten maken van 
die technologie, dat is denk ik dé grote chal-
lenge.” Ook Jan Huybrecht deelt die mening 
en zegt: “In veel bedrijven weten de afdelingen 
van elkaar niet wat hun focus is: boekhouding 
weet niet wat marketing doet, enz. Ze weten 
niet met elkaar te communiceren; het zijn af-
zonderlijke silo’s. En als er dan een investering 
gedaan moet worden, gaan ze te rade bij de 
accountant , terwijl dat eigenlijk de laatste post 
zou moeten zijn. Boekhouders  zien nooit de 
bedrijfskundige reden, het zijn magazijniers 
van rekeningen, en geen bedrijfsleider. Betrek >>

RONDE TAFEL SESSIE

Softwareoplossingen zijn er in vele soorten en maten. Hoe weet je als 
retailer de juiste keuzes te maken in een wereld waar over het alge-
meen veel retailers niks van verstaan? Reden voor OnlineRetailer om 
een Ronde Tafel Sessie te organiseren rond het topic software. Want, ja-
renlang is IT alleen maar gezien als een kost en een noodzakelijk kwaad, 
maar op dit moment is het een keiharde business driver. Die switch 
moeten veel bedrijven nog maken.

Software  Keiharde  
business driver

DIEDERIK BOTS,
Digitalum
Diederik is Managing partner van Digitalum. 
Digitalum zet sterk in op senioriteit in combi-
natie met technische en functionele experti-
se op vlak van SAP Commerce Cloud en Ado-
be Experience Cloud. Als certified partner van 
beide oplossingen wil Digitalum de leemte 
opvullen tussen de klant en de grote imple-
mentators door middel van doorgedreven 
tool expertise en het strategisch en tactisch 
meedenken met de klant.

JAN HUYBRECHT,
Circuli
Circuli is actief als interim/change/project 
manager bij bedrijven en organisaties die 
sukkelen met het ‘waar en hoe’ ze hun organi-
satie moeten omvormen om bestand te zijn 
tegen de marktevolutie. Circuli kijkt naar de 
bedrijfsorganisatie, de personeelswerking, 
huidige procedures en de organisatie van het 
globale IT systeem. Ze zorgen er voor dat de 
bedrijfsleider zich kan toeleggen op zijn/haar 
core business en dat organisatie hierin kan 
volgen. Circuli is geen toeleverancier van 
software en stelt zich dan ook volledig onaf-
hankelijk op. Kan Circuli iets voor u beteke-
nen? Daarvoor is maar één vraag en ant-
woord nodig. Heeft u de mogelijkheid om 
binnen het uur de waarde van uw bedrijf te 
weten? Zo niet, contacteer Circuli. Er is im-
mers werk aan de winkel dat niet zomaar 
door een app opgelost zal worden. 
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er juist mensen bij (eventueel extern) die zo-
wel over sales, techniek, het geheel van de on-
derneming kunnen meepraten. Die boven de 
diensten kunnen staan, angsten wegnemen, 
mensen geruststellen en dan open de moge-
lijkheden bespreken.”
 
IT ALS BUSINESS DRIVER
Volgens Luc Van den Broeck is het type discours 
waar bedrijven mee worstelen de laatste jaren 
veranderd. “Jarenlang is IT alleen maar gezien 
als een kost en een noodzakelijk kwaad. Op dit 
moment is het een keiharde business driver. 
Die switch moeten veel bedrijven nog maken 
en zeker de boekhouders zijn de allerlaatste die 
dat willen snappen.” Diederik Bots merkt op dat 
bedrijven die er wel mee bezig zijn, de echte 
IT kost apart zetten va de digitale, innovatieve 
IT. Het zijn andere budgetten, soms andere af-
delingen zelfs.” Cedric Collet vult aan: “Dat zijn 
dan wel vaak de grotere jongens die innovaties 
kunnen doen.” Men moet ook niet vergeten re-
kening te houden met de ‘houdbaarheid’ van 
grote implementaties, meent Jimmy Depaepe. 
“In de huidige markt is een ‘houdbaarheid’ van 
drie jaar gewoon. Daarna moet je opnieuw 
kijken naar technische en functionele verbete-
ringen.” Diederik Bots kan dat bevestigen: “De 
architectuur is na vier jaar al niet meer mee. 
Ofwel ga je mee evolueren en herinvesteren op 
hetzelfde platform of je gaat terug in de markt 
op zoek naar een pakket dat de beste invulling 
biedt voor de volgende vier jaar.” Luc Van den 
Broeck concludeert: “Het is inderdaad belang-

rijk om bedrijven goed te informeren en op te 
leiden. Het is heel moeilijk om ze een eerste in-
vestering te laten doen, maar op moment ze de 
return zien, gaat de tweede ronde, derde ronde 
vanzelf. Je moet ze echt aan het handje houden 
en ondersteunen doorheen het proces.”
 
KOPPELEN VAN SYSTEMEN
Softwareoplossingen zijn er in vele soorten en 
maten en voor verschillende toepassingen. 
Hoe ben je er als retailer zeker van dat syste-
men ook goed op elkaar aansluiten en met el-
kaar kunnen praten? Volgens Jan Huybrecht is 
het belangrijk dat je niet gevangen wordt door 
een systeem. “Er zijn nog teveel systemen (ERP, 
marketing, boekhouding,…) die zich eigenaar 
achten van de data van klanten. Daar loopt veel 
bij fout. Het is ook een reden om sommige sys-
temen niet te nemen. Als je later van systeem 
vanaf wil, geraak je er niet van weg.” Erica Hoe-
kerd van Tinx-IT is minder kritisch en antwoordt: 
“De huidige systemen voorzien toch allemaal 
in het feit dat ze met andere systemen kunnen 
praten? Anders zijn ze toch niet meer van deze 
tijd?” Sofie Van Looveren: “Niet allemaal. We zijn 
er ook regelmatig tegenaan gelopen. Daarom 
geven we altijd het advies niet met gesloten 
systemen te werken.” Jan Huybrecht: “Een van 
de meest gebruikte boekhoudprogramma’s 
bijvoorbeeld is bijzonder gesloten; data zit ge-
vangen.” Erica Hoekerd heeft die ervaring niet. 
“Wij maken gebruik van alle api’s die systemen 
aanbieden om met elkaar te koppelen en zijn 
eigenlijk nooit tegen beperkingen aangelopen. 
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LUC VAN DEN BROECK,
Tailorfit
TailorFIT combineert meer dan 30 jaar erva-
ring in Fashion automatisering met de nieuw-
ste Cloud technologieën. Als Early Adopter 
van de principes van Prof. Gino Van Ossel, 
heeft TailorFIT zich sinds de aanstelling van 
Van den Broeck, nu 3,5 jaar geleden, toege-
legd op de ontwikkeling van een out-of-the-
box Omnichannel oplossing. Een state-of-the 
art integratie platform dat enerzijds zowel 
draait op de eigen specifieke Fashion ERP van 
TailorFIT als op alle andere integreerbare ERP 
oplossingen en anderzijds de koppeling ver-
zekert naar eigen/vreemde kassa’s, kiosken, 
webshops, transporteurs, tradeplaces, …

FRANK YPMA,
Guideline Belgium
Guideline helpt bedrijven bij het verzamelen, 
organiseren en publiceren van productinfor-
matie. Denk aan e-commerce, productweb-
sites en printcatalogen voor klanten zoals 
Vaillant, Daikin, ACV, Sax. Integratie met be-
staande systemen en/of standaard toepassin-
gen is hierbij de kern. Krachtige API’s zijn de 
cement tussen de bouwstenen van uw IT-
landschap. 

De focus van Guideline ligt hierbij op oplos-
singen waarmee de klant gelukkig is, anders 
dan producten die niet gebruikt worden om-
dat ze niet geaccepteerd worden door de 
gebruikers.

CIRCULI          |          +32 473 78 13 32         |         info@circuli.be         |         www.circuli.be 

Werd uw organisatie al  
onder de loep genomen?  
 

Bedrijven worden constant onder het vergrootglas 
gehouden door externe organisaties zoals belasting-
diensten, externe boekhouding, revisor, klantenorga-
nisaties, concurrenten. Wanneer heeft u uw eigen 
organisatie laatst onder de loep genomen? Algemeen 
stelt men dat het management een goede kijk heeft 
op de organisatie. De realiteit is dikwijls anders. Di-
verse managers hebben wel een kijk op wat hun af-
deling doet. Durven zij het ook aan om hun dienst op 

een zodanige manier onder het licht te houden dat zij 
zich kwetsbaar in de organisatie stellen? Staat de 
bedrijfscultuur het wel toe dit te doen? Een organisa-
tie is een levend instrument. Wat gisteren als ideaal 
gold is vandaag of morgen misschien niet meer rele-
vant. Sommige bedrijven slagen er in een volledig 
nieuwe en eigen markt te creëren. Heeft uw bedrijf 
de nodige flexibiliteit om hier mee om te gaan? 

  

CIRCULI werkt discreet, neutraal en  
onafhankelijk van softwareleveranciers 

www.circuli.be 

Wat heeft onder de loep nemen met uw onderneming te maken? 

Circuli als sparring partner. 

Uw beroep is uw bedrijf leiden! 
Wij maken het mogelijk dat u zich daar op kunt concentreren.  

CIRCULI kijkt met een volledig open geest naar de 
organisatie, waar liggen de kwetsbaarheden, wat zijn 
de sterktes, waar liggen opportuniteiten. Dit alles op 
het gebied van de processen, medewerkers, het pro-
duct, de dienstverlening, aansprakelijkheid, kwets-
baarheid, boekhouding, IT. Indien nodig passen wij 
de boekhoudingstructuur aan zodat u volledig analy-

tisch en up-to-date kan werken. Wij plaatsen ons 
tussen het bedrijf en de IT leverancier. Wij analyse-
ren welke processen noodzakelijk zijn en welke wen-
selijk. Wij contacteren de markt om tot de juiste se-
lectie te komen.  Wij volgen de IT dienstverlener op 
zodat alles aan de integratie eisen voldoet en naar 
behoren werkt.  
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Elk pakket heeft zijn kracht in een bepaalde 
functionaliteit. Het is juist goed om daar vanuit 
te gaan en die samen te voegen door ze met 
elkaar te laten praten.”
 
BEST OF BREED
Frank Ypma is ook van mening dat het belang-
rijk is om software-oplossingen te gebruiken 
die dicht bij de eigen kern blijven. Wat ik zie 
is dat integratoren teveel ‘puisten’ bouwen op 
systemen die bedrijven levenslang met zich 
meedragen. Bij iedere update is het weer prijs. 
Blijf daarom zo dicht mogelijk bij een best of 
breed, zodat als je wilt switchen van systeem of 
e-commerce platform, dat ook perfect mogelijk 
is.” Diederik Bots deelt die mening: “Voorbeel-
den genoeg waar een upgrade langer duurt 
dan een implementatie. Dat moet je niet wil-
len.” Cedric Collet: “Het heeft ook veel te maken 
met goede wil. Als de wil er is om het te doen, 
lukt het. Ook bij grote bedrijven die logge lega-
cy systemen met zich meeslepen. Moderne 
systemen daarentegen maken implementaties 
een stuk makkelijker; dat spreekt voor zich.” 
Erica Hoekerd: “Opnieuw is het advies: haal de 
juiste mensen in huis. Doe onderzoek. Ga kijken 
welke standaard oplossingen er zijn. Wij zien 
dat er vaak maatwerk wordt gebouwd, terwijl 
er gewoon standaard oplossingen in de cloud 
beschikbaar zijn.” Roel Van Cauter van Induxx: 
“Dat is ook het probleem, er is zoveel beschik-
baar, mensen zien door het bos de bomen niet 
meer.” Volgens Jimmy Depaepe mist het vaak 

aan een goede voorbereiding. “Mensen vragen 
initieel om een kleine integratie, maar van het 
een komt het ander. Op een gegeven moment 
komen ze zelfs in conflict met de gekozen op-
lossing omdat de vraag verder evolueert en 
het initiële systeem eigenlijk niet meer vol-
doet.” Daarom is die tussenpersoon zo belang-
rijk die alles overziet en ook met toekomstige 
ontwikkelingen rekening houdt, meent Jan 
Huybrecht. Sofie Van Looveren: “Een goede in-
terne (of externe) projectmanager is inderdaad 
belangrijk om de juiste keuzes te maken, mede-
werkers op te leiden, enz.”
 
SAAS VERSUS OPEN SOURCE
SaaS versus open source. Wat is de juiste keu-
ze? Sofie Van Looveren: “Ja zal eerst de keuze 
moeten maken, wil ik maatwerk of niet. Zo 
niet, kies dan voor een SaaS oplossing met 
een abonnementje.” Diederik Bots verwacht 
dat weinig grote bedrijven nog voor de gratis 
open source toepassingen zullen kiezen voor 
bedrijfskritische toepassingen. Erica Hoekerd: 
“Vergis je niet, er zijn veel grote bedrijven die 
voor open source kiezen en juist niet voor een 
betaalde versie, omdat het voor hun voldoet 
als e-commerce platform.” Frank Ypma: “Dat 
zou leidend moeten zijn in de keuze voor soft-
ware: voldoet de oplossing in jouw architec-
tuur? Closed, open source, SaaS, cloud, het is 
om het even zolang het voldoet. Volgens Jan 
Huybrecht is het zelfs belangrijk dat open sour-
ce nog bestaat en zelfs nog gepromoot kan 

worden. “De hoofdmoot daarvan is de zeker-
heid van eigendom van je data.” Cedric Collet: 
“Dat kan met closed source ook.” Diederik Bots: 
“Dat hangt af van het pakket.” Jan Huybrecht: 
“In open source kan je altijd tot een alternatief 
komen als er iets fout loopt.” Erica Hoekerd: 
“Het is ook flexibeler.” Frank Ypma merkt wel 
op dat in open source er een database model 
achter staat dat je echt niet kan doorgronden. 
“Het maakt het lastig op data te recupereren. 
Je bent dan aangewezen op de api’s, als die 
al bestaan. Kortom, ook in open source zijn er 
veel verschillen.” Luc Van den Broeck: “Helemaal 
mee eens. Belangrijk is dat je goede afspraken 
maakt met de softwareleverancier over de be-
schikbaarheid van je data. Dat is relatief mak-
kelijk te regelen.” 
 
BEPERKINGEN
Jimmy Depaepe ziet nog geen heel grote is-
sues als het gaat om het overnemen van data 
bij verhuizing naar een ander systeem. “Mocht 
exporteren niet lukken, dan kun je het in het 
ergste geval nog altijd overtikken. Het is net 
wat Cedric ook al zegt: als de wil er is, zal het 
lukken. Het grote gevaar met data zit hem vol-
gens mij in het feit dat andere ‘mensen’ meekij-
ken als je gratis SaaS modellen gebruikt. Boven-
dien betekent het dat je als bedrijf bereid bent 
om de beperkingen van het systeem voor lief 
te nemen. Dat heb je natuurlijk niet bij maat-
werk. Het is een andere insteek.”
Lieven Tuytschaever is van mening dat de 
vraag uit de markt toch iets is veranderd. “Vroe-
ger werd gemakkelijker een programmeur ge-
vraagd om op basis van een wensenlijst een 
systeem te bouwen. Nu is de wens om imple-
mentaties zo dicht mogelijk bij de standaard te 
houden.” Cedric Collet: “Wat ik zie is dat grote 
bedrijven zaken meer uit het ERP halen en een 
online toepassing ernaast bouwen. Het is flexi-
beler om te ontwikkelen, gaat de core in ERP 
een stukje homogener houden, en maakt dat 
upgrades makkelijker gaan.” 
 
PIM SYSTEEM
Om het ERP te ontlasten, wordt steeds vaker 
gebruik gemaakt van een PIM systeem. Frank 
Ypma: “Een ERP is voor de logistiek, terwijl in 
een PIM systeem de karakteristieken van de 
producten worden beheerd. Helaas zijn er nog 
steeds veel bedrijven die een paar veldjes extra 
in het ERP systeem menen te maken en denken 
dat ze er dan ook komen. De realiteit zit ech-
ter iets anders in elkaar.” Jimmy Depaepe: “Het 
evolueert wel. De markt staat er steeds meer 
open voor. Vier jaar geleden werd nooit over 
een PIM gesproken, nu is het een van de topics 
die logisch zijn.” Lieven Tuytschaever nuanceert 
enigszins: “Er zijn nog altijd alternatieven zon-
der een PIM systeem mogelijk, afhankelijk van 
wensen en eisen.” Roel Van Cauter: “De moge-
lijkheden van PIM gaan toch veel verder: denk 
aan het beheren van verschillende taalversies, 
het leggen van relaties tussen producten, een 

snellere verrijking mogelijk maken, enz. Het zijn 
parameters die in het voordeel van een PIM 
spreken.” Diederik Bots concludeert: “Een PIM 
zorgt voor de retailer voor een single source of 
truth van waaruit alle kanalen kunnen worden 
gevoed.”
 
AI EN ML
Hoe zal AI en ML softwaredevelopment be-
invloeden? Roel Van Cauter denkt dat het al 
heel hard gebeurt maar gezien onze taal-
markt het in België nog beperkt is. “Richting 
Amerika is het heel hard aan het gaan, waar-
bij je Googlegewijs informatie rond produc-
ten gemakkelijk kunt gaan vinden bij con-
currenten.” Diederik Bots: “In België staat het 
inderdaad nog op een laag pitje.” Ook Cedric 
Collet deelt die mening en zegt: “Er wordt 
wel over gesproken, maar nog relatief weinig 
geïmplementeerd, het is vooral spielerei. Je 
hebt ook hele goede data nodig, anders krijg 
je hele slechte antwoorden.” Diederik Bots: 
“Dat geldt voor alles. Kwalitatieve data en het 
juist interpreteren, is heel belangrijk. Maar ik 
denk dat we in België nog te ver achterlig-
gen en dat we ons eerst moeten focussen 
op andere zaken, zoals het optimaliseren van 
processen.” Lieven Tuytschaever: “De grote 
softwaredevelopers zijn er wel mee bezig 
en lopen er van over. Maar het is inderdaad 
nog niet voor ons. Het zou wel een belang-
rijke parameter kunnen gaan zijn op moment 
je technologiekeuzes gaat maken.” Sofie Van 
Looveren verwacht dat er ook kleine techbe-
drijven zullen opstaan die zich bezighouden 
met AI en ML. Vandaag klinkt (en verkoopt) AI 
en ML heel mooi, maar het is nog heel basic 
waarbij gewoon berekeningen worden ge-
maakt op basis van de data-input. Uiteindelijk 
deden we dat tien jaar geleden ook al.”
 
KLOOF
Luc Van den Broeck heeft zelfs hele grote twij-
fels of in België voldoende data aanwezig is om 
over de markt iets zinnigs te zeggen op basis 
van AI. “Vandaag is het inzicht dat de gemid-
delde retailer heeft in zijn eigen business vaak 
beperkt vanwege een gebrek aan real-time 
data in vele legacy Fashion systemen. Het is 
duidelijk dat hier nog grote sprongen te maken 
zijn - ook zonder AI.” Lieven Tuytschaever: “Als AI 
en ML echt gaan doorbreken, dan is de kans dat 
het de kloof tussen de grote en kleine retailers 
vergroot, zeer reëel. Bedrijven die zich er wel op 
kunnen toeleggen en van die extra intelligentie 
profiteren, groeien veel sneller dan de kleine, 
lokale spelers.” Luc Van den Broeck ziet het niet 
zo somber in. “Als het zover komt, wordt AI en 
ML straks toegankelijk voor iedereen volgens 
de platformgedachte.” Lieven Tuytschaever ant-
woordt: “Gebruikmaken misschien wel, maar als 
bedrijf er klaar voor zijn, is een andere vraag. Jan 
Huybrecht: “Waar ben je met AI als je als bedrijf 
niet kan zeggen waar je staat ten opzichte van 
je concurrenten?” 

RONDE TAFEL SESSIE

>>

ROEL VAN CAUTER,
Induxx
Roel Van Cauter is Managing Partner van In-
duxx, uw gids in Product Information Ma-
nagement. Induxx betreft een jong initiatief 
vertegenwoordigd door tientallen jaren aan 
expertise in PIM systemen en sinds 2015 Ake-
neo PIM. Induxx maakt deel uit van de Cronos 
Groep, is Gold Partner van Akeneo voor de 
Benelux en beschikt over de nodige kennis 
en certificaties. Door haar exclusieve focus op 
Akeneo als PIM onderscheidt Induxx zich van 
andere aanbieders in de markt door Akeneo 
PIM niet als bijproduct te behandelen.

CEDRIC COLLET, 
Natch
Als consultant digital bij Natch en SDE advi-
seert Cédric B2B-gerichte bedrijven in het 
ontwikkelen, uitwerken en implementeren 
van hun digitale strategie, met een uitge-
sproken focus op e-business en customer 
service. 

Natch ontwikkelt e-business oplossingen 
voor B2B-ondernemingen, terwijl SDE Dyna-
mics 365 ERP- software met e-commerce in-
tegreert. 

JIMMY DEPAEPE,
TCOG
Jimmy Depaepe is Managing Partner van 
TCOG, een snelgroeiend softwarehuis met 
specialisatie in toepassingen voor Microsoft 
ERP-pakketten én E-commerce platformen. 
TCOG realiseert zich als geen ander dat het 
ultieme samenspel tussen feiten en gevoel 
doorslaggevend is voor succes. Daarom ge-
nereert TCOG échte antwoorden op doelge-
richte vraagstukken met ruimte voor gevoel, 
zodat bedrijven in onder andere de retail 
branche werkelijk het beste uit hun business 
kunnen halen. Ieder goed draaiend bedrijf 
vereist een sterke basis om een omnichannel 
platform uit te bouwen.
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VOORUITKIJKEN 
Een positieve ontwikkeling is in ieder geval dat 
de licentieprijzen voor softwareproducten de 
afgelopen jaren flink zijn gedaald, stelt Jimmy 
Depaepe. “Ik ben wel benieuwd of er in de 
toekomst nog plaats is voor de kleine papa en 
mama winkels. Ook een uitdaging voor ons als 
softwaredevelopers.” Sofie Van Looveren meent 
dat nu juist de moment is om een grote sprong 
te maken voor die kleine retailers met een goed 
product. De tendens is ook dat grote merken 
onder druk staan. Mensen willen iets authen-
tieks, iets unieks. Met een goed product, een 
goede webshop, kun je echt wel een aantal 
partijen voorbij steken. Je moet als retailer niet 
blijven stilstaan, maar vooruitkijken. Dat is altijd 
al zo geweest in de historie van retail. Het moet 
allemaal niet zo complex zijn en veel geld kos-
ten.” Erica Hoekerd kan dat bevestigen: “Begin 
heel basic en ga stap voor stap extra zaken toe-
voegen in plaats van in één keer een big bang.” 
Frank Ypma: ”Vandaag zijn er nog heel veel 
kleine shops die kleine shops blijven en goed 
marge maken.” Cedric Collet adviseert: “Go big, 
go niche or go home.” Lieven Tuytschaever: “Ik 
denk inderdaad dat het als nichespeler mis-
schien nog nooit zo makkelijk is geweest om 
een webshop te beginnen die er goed uitziet, 
responsive is, geïntegreerd is met betaalsys-
teem, enz. De uitdaging zit hem meer bij de 
groothandels met 100.000 artikelen of meer.” 
Frank Ypma tot besluit: “Kleine spelers kunnen 
veel sneller handelen, zijn veel meer agile en 
kunnen daarmee de grote verslaan.”     I  <

”De tendens is ook dat grote merken onder druk 
staan. Mensen willen iets authentieks, iets unieks”
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SOFIE VAN LOOVEREN,
Callista
Voormalig software programmeur, Sofie Van 
Looveren, richtte begin 2012 Callista op met 
als doel een toegankelijke en meedenkende 
partner te zijn voor kmo-bedrijven. Callista 
implementeert Odoo software voor groot-
handelaars, retailers en dienstverlenende be-
drijven. Dankzij de tal van Odoo modules kan 
een all-in-one omnichannel software sys-
teem worden aangeboden waarbij voorraad, 
kassa, webshop en facturatie standaard geïn-
tegreerd zijn. Callista is Odoo Gold partner 
voor bedrijven. Met een 14-tal specialisten 
denkt Callista mee in functie van de klant 
waarbij dit zowel een standaard Odoo als een 
maatwerk Odoo applicatie kan betekenen.

DE OPLOSSING

Product 
Information 
Management (PIM)

Mediabeheer
Foto’s, filmpjes en 
andere zware bestanden

Levenscyclus producten volgen
Via website, webshop, product 
datasheet of (online) catalogus

Beheer uitgebreide 
artikelbestanden

Verregaande integratie
Wijzigingen via NAV of PIM 
zijn direct zichtbaar in alle 
systemen

 WEBSHOP

24/7 open
Klanten hebben altijd toegang op 
de online catalogus met hun eigen 
orderhistorie en accountgegevens

Smart sales
Online bestellingen worden auto-
matisch gechecked met de ERP-
gegevens en direct afgehandeld 

B2B webshop
Met snel en eenvoudig vindbare 
producten, prijzen en kenmerken

Ongeëvenaarde winkelervaring
Help klanten te vinden wat ze 
nodig hebben en hou ze op 
de hoogte

Personalisatie met ERP-data
Geef klanten de juiste prijs en 
hun persoonlijke catalogus, 
voorspel zelfs toekomstige 
klantbehoeftes

Artikeldata
Voorraad prijze

n

Verrijkte artikeldata Productsheets

ERP/CRM

Klantbeheer

Offerte en 
verkoopproces

Financiële 
administratie

Management 
rapportages

WMS en voor-
raadbeheer

Inkoop

UITDAGINGEN 
BIJ HANDELSBEDRIJVEN

Beheer van 
productdata 

CRM Vastleggen 
behoefte afnemer

Offertes 
Snel en op maat

e-Commerce
Nieuwe producten snel 
op meerdere websites 
in verschillende talen

Customer Intimacy
Inzicht in kenmerken 
en behoeftes van 
consumenten 

Big Data
Real time inzicht in 
bedrijfsinformatie

Assortiment
Afgestemd op afnemer
Beheerd met snel 
wisselend productaanbod  

+32 (0)9 252 19 79 | www.nav365commerce.be | info@abecon.be

ERICA HOEKERD,
Tinx-IT
Erica Hoekerd is CEO van Tinx-IT, een Micro-
soft ISV wat wereldwijd standaard integraties 
levert tussen Microsoft Dynamics 365 Busi-
ness Central en diverse e-commerce oplos-
singen. Tinx-IT helpt bedrijven met E-Com-
merce die ERP Business Central als basis 
hebben in uiteenlopende branches. Tinx-IT 
levert en implementeert standaard Dynamics 
365 koppelingen met Magento, WooCom-
merce, Shopify en Amazon.

LIEVEN TUYTSCHAEVER,
GMI group
GMI group is op 15 jaar tijd autonoom uitge-
groeid tot een toonaangevende Microsoft 
partner en bedient als software & services-
bedrijf meer dan 450 klanten. GMI group im-
plementeert geïntegreerde totaaloplossin-
gen voor klanten in de mid-market.
Als communicatiewetenschapper is Lieven 
Tuytschaever geboeid door samenwerken en 
veranderingsprocessen binnen middelgrote 
bedrijven. In 2000 startte hij als consultant 
met ERP-implementaties binnen de Belgi-
sche KMO-markt. Maar ook digitale marke-
ting is geen onbekend terrein voor Lieven, 
vooral als het gaat over de integratie binnen 
de supply chain van de KMO. Daarnaast fo-
cust Lieven zich op automatisatie van proces-
sen bij service- en installatiebedrijven: een 
mooi samenspel tussen technologie, proces-
sen en mensen.  


