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Move your customers

Green Valley heeft beter zicht op klanten 
door bundeling sales en projecten.

En dus..
Data-import 

Binnen twee maanden was SugarCRM geïmplementeerd. Hiervoor zijn 

diverse nieuwe velden gecreëerd of velden aangepast. Daarnaast zijn 

er aanpassingen gedaan aan SugarCRM om automatische numme-

ring van projecten mogelijk te maken. BrixCRM heeft voor Green Val-

ley tijdens de implementatie ook een data-import uitgevoerd. Bijzonder 

daarbij was dat Green Valley een netwerkschijf had met allerlei files die 

gekoppeld waren aan klanten. Met behulp van de ELT applicatie Talend 

is er een import van deze files verzorgd naar de SugarCRM omgeving. 

De files werden gekoppeld aan de bijbehorende, reeds geïmporteerde 

accounts en projecten. 

Positief

Slingerland geeft aan: “De snelle implementatie hebben wij als erg pret-

tig ervaren. Je staat meteen positief tegenover het systeem. Ook ben 

ik blij met de eenvoudige interface van SugarCRM. Het is een van de 

redenen waarom deze oplossing zo gebruikersvriendelijk is. In één oog-

opslag zie je via het beeldscherm wat je moet of kunt doen. Onze sales 

en project managers werken er graag mee.” 

Eenduidig inzicht

Green Valley beheert nu efficiënt de gegevens van relaties en contactper-

sonen, activity en opportunity management. Ook wordt er op bepaalde 

momenten een campagne gedaan via SugarCRM. “Dankzij SugarCRM 

hebben we nu een eenduidig inzicht in zowel sales- als projectactivitei-

ten en zijn we veel actiever geworden met het werven van nieuwe klan-

ten en opdrachten”, stelt Slingerland. “Het delen van informatie tussen 

sales en project managers gebeurt nu ook vaker. We leren onze klanten 

zo beter kennen en kunnen hen nog beter ondersteunen bij trajecten. 

Kortom, met SugarCRM zijn we prima in staat om onze rol van partner 

verder uit te bouwen en te perfectioneren.” 

Over Green Valley
Green Valley is een fullservice partner die zich heeft 
gespecialiseerd in online oplossingen voor de (semi)publieke 
sector. Kernactiviteit: de ontwikkeling van software voor 
kennismanagement, waarbij gebruik wordt gemaakt van intranet 
of extranet. Green Valley ondersteunt klanten gedurende het gehele 
traject. Daarbij staat steeds de mens centraal. Iedereen moet in 
staat zijn om kennis te delen, te communiceren met doelgroepen 
en digitale dienstverlening kunnen optimaliseren. Ongehinderd 
door techniek, op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke 
wijze! 

Ongunstige ROI 
Green Valley maakte voor haar klantencontacten en -beheer 
gebruik van een CRM tool van Netsuite. Deze oplossing was 
inflexibel. Het was bijvoorbeeld lastig om zelf aanpassingen te 
doen. Daarnaast waren de kosten per gebruiker relatief hoog, 
waardoor voor Green Valley de ROI ongunstig was.

Lagere kosten 
Jacqueline Slingerland, applicatiebeheerder bij Green Valley: 
“Door deze onvoordelige situatie besloten wij om over te gaan 
op SugarCRM. Deze oplossing bood ons aanzienlijk lagere 
kosten. Bovendien hebben we bij SugarCRM nu de mogelijkheid 
om aanpassingen in eigen beheer te doen.” 

Het gemak van SugarCRM 
Green Valley heeft vooral voor SugarCRM gekozen, omdat de 
software een Open Source achtergrond heeft en een private 
cloud environment biedt. Dat wil zeggen: een webbased 
oplossing die zodanig is beveiligd dat alleen een vaste groep 
personen geautoriseerd is om ermee te werken. Slingerland: 
“We hebben nu ook geen last meer van verplichte upgrades in 
een multi-tendent omgeving. Sommige upgrades leverden ons 
geen voordeel op. Ook werd het werken met het systeem tijdens 
een upgrade aanzienlijk trager.”

www.brixcrm.nl

Wat vooraf ging..
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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.  

Green Valley

Hoofdkantoor: Delft
Website: www.greenvalley.nl
Implementatie: 4 maanden
SugarCRM users: +27
Database: MySQL
On-premise:  In private cloud 
 van BrixCRM

•  Duidelijke beschrij- 
 ving van wensen en  
 eisen.
• Goede voorbereiding  
 van de conversie.

• Teveel in één keer willen  
 oppakken.

De do’s en don’ts van Green Valley De feiten


