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Bell ID werkt continu aan 
klantenwerving.

En dus..
On-site hosten

Jan-Peter Vrij, Bid manager bij Bell ID, vertelt: “Onze keuze is geval-

len op SugarCRM, omdat dit platform ons bedrijf de meeste flexibiliteit 

bood. We hebben SugarCRM on-site geïnstalleerd. Hierdoor houden we 

de volledige controle en eindverantwoordelijkheid over het systeem. Zo 

blijven we steeds zelf aan zet! Bovendien was SugarCRM prijstechnisch 

voor ons de beste oplossing.”

Om adequaat te kunnen werken met SugarCRM zijn voor Bell ID extra 

velden aangemaakt bij de onderdelen Account, Contacts en Opportu-

nities. Er is ook een Outlook koppeling gerealiseerd, waarmee in een 

oogwenk mails kunnen worden gearchiveerd in SugarCRM.

Voordelen

Een van de grote voordelen is dat Bell ID beter inzicht heeft in new busi-

ness kansen. Vrij geeft aan: “We kunnen nu snel en eenvoudig een target 

group definiëren. Ook is het mogelijk om zelf campagnes uit te voeren 

op elk willekeurig moment. We kunnen ons bedrijf zo veel gemakkelijker 

en vaker onder de aandacht brengen bij klanten en prospects. Op zorg-

vuldige, systematische wijze!”

Een ander belangrijk voordeel van SugarCRM is dat de oplossing vol-

ledig webbased is. Gegevens zijn voor geautoriseerde Bell ID medewer-

kers dus eenvoudig toegankelijk via een browser. “Ook zeer gemakke-

lijk voor onze internationale sales”, aldus Vrij. “Deze mensen kunnen 

voortaan altijd en overal inloggen en hun commerciële informatie beter 

beheren, organiseren en onderling delen. Dankzij SugarCRM zijn we dus 

veel actiever geworden op het gebied van klantenwerving. Cruciaal voor 

het succes van onze organisatie.”

Over Bell ID
Bell ID is een van de internationale marktleiders op het 
gebied van smart card en token management. Bell ID’s 
software platform, Bell ID® Token Manager, wordt wereldwijd 
gebruikt voor het aanvragen, uitgeven en beheren van 
identiteitskaarten, multifunctionele chipkaarten en bancaire 
kaarten. Daarnaast kan de software oplossing worden 
ingezet voor het beheren van chips in mobiele telefoons om 
met deze telefoons bijvoorbeeld betalingen te doen.

Geen continuïteit 
Voordat Bell ID overstapte op SugarCRM had het bedrijf 
diverse systemen voor het in kaart brengen van haar 
klantcontacten en new business activiteiten. Zo werd 
Super Office ingezet voor klantcontacten en Excel voor 
new business opportunities. Informatie over klanten en 
prospects was dus versnipperd vastgelegd. 

E-mail campagnes werden uitgevoerd via een externe 
provider. Probleem hierbij was dat er geen directe koppeling 
bestond tussen de campagnes en ons CRM systeem 
waardoor zaken als Opt-Outs, etc. handmatig moesten 
worden ingevoerd. 

Wensen 
Bell ID wilde graag een op maat gemaakte registratie en 
rapportage van alle business opportunities om beter 
inzicht te krijgen in haar commerciële kansen voor de 
korte en langere termijn. Ook had het bedrijf de wens om 
eenvoudig campagnes te kunnen opstarten, waarbij ze zelf 
de targetgroups kon vaststellen. Naast het tot dan gebruikte 
systeem Super Office, dat niet voldeed aan de specifieke 
eisen en wensen die onze organisatie aan een CRM pakket 
stelt, is gekeken naar Salesforce, Microsoft Dynamics en 
SugarCRM.

www.brixcrm.nl

Wat vooraf ging..

brix ref case bellid.indd   1 24-01-11   10:46



brixcrm™
Move your customers

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@brixcrm.nl of bel 0546 – 571 668.

Over BrixCRM 
BrixCRM is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van CRM-toepassingen. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij handige tools 

ontwikkeld, waarmee wij doeltreffende CRM-oplossingen realiseren. Snel en binnen het budget! Hierbij maken we gebruik van de open source CRM-software 

die is ontwikkeld door het gerenommeerde bedrijf SugarCRM. Wij zijn door deze wereldleider gekwalificeerd als Gold Partner. CRM-implementaties zijn bij ons 

dus in veilige handen. Uw bedrijfsprocessen worden optimaal ondersteund door SugarCRM software, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. 

De hosting van SugarCRM kunt u door ons laten verzorgen (Software as a Service) of laten installeren op uw eigen server. Uw eisen en wensen staan centraal.  

Bell ID

Hoofdkantoor: Rotterdam
Website: www.bellid.com
Implementatie: 3 maanden
SugarCRM users: 20
Database: MySQL
On-premise:  Binnen eigen firewalls

• Eenvoudig starten,  
 niet te veel modules  
 in één keer oppakken.
• Blueprint uitvoeren.
• Processen tegen het  
 licht houden.

• Onderschatten van het  
 opschonen data. 
 Dit is veel werk.

De do’s en don’ts van Bell ID De feiten
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