
Vanderlande Industries krijgt beter en 
sneller inzicht in bedrijfsresultaten
Grip op het sales proces
Om slagvaardig te kunnen opereren, dient de centrale 
directie van Vanderlande over actuele bedrijfsinformatie te 
beschikken. Elke maand leveren de sales- en landenmanagers 
hun gegevens aan bij het hoofdkantoor. In diverse landen 
worden verschillende systemen gebruikt om die informatie 
te verzamelen en door te geven. Een betrouwbaar en 
actueel overzicht is onontbeerlijk om in de diverse landen 
goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in een steeds 
dynamischer markt. Het is een lastig vraagstuk om al die data 
geïntegreerd te krijgen in één overzicht.

CRM biedt oplossing
Een CRM-systeem waar iedereen makkelijk mee kan werken is 
een goede oplossing. Voor de keuze daarvan zou Vanderlande 
een selectieprocedure kunnen starten of gewoon een voor de 
hand liggend softwarepakket kunnen aanschaffen. De eerste 
optie werkt vertragend; de tweede optie brengt met zich mee 
dat dan gelijk in licenties moet worden geïnvesteerd. Dan biedt 
goede open source software een veel beter en aantrekkelijker 
perspectief!

De keuze voor SugarCRM: 
geen vertraging en geen licentiekosten
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Vanderlande Industries levert geautomatiseerde 
material handling systemen. Bijvoorbeeld voor 
de bagageafhandeling op luchthavens, voor 
sorteersystemen van pakketdiensten en voor 
opslag- en orderverzamelsystemen in magazijnen 
en distributiecentra. Het bedrijf beschikt over eigen 
vestigingen op alle continenten. Met bijna 2.000 
medewerkers bevindt Vanderlande zich op haar 
vakgebied wereldwijd gezien in de top 5.

Onze oplossing biedt de mogelijkheid direct van start te 
gaan zonder grote investeringen. Binnen Vanderlande 
werkt men met verschillende systemen en wordt voor 
klanten software ontwikkeld. Binnen het bedrijf is al veel 
kennis aanwezig. De keuze valt op het open source pakket 
van SugarCRM, zodat er geen licentiekosten zijn. In het 
slechtste geval zou Vanderlande alleen de investering in 
de eigen uren kwijt zijn.

Klein beginnen
Vanderlande pakt het slim aan: er wordt op beperkte 
schaal begonnen. Het projectteam bestaat slechts 
uit een projectleider, een key-user en een technische 
user. Dit maakt het nemen van beslissingen makkelijk. 
Belangrijk is in deze fase ook de betrokkenheid van het 
management! De meeste customisatie kan Vanderlande 
zelf uitvoeren. Voor specifieke klussen wordt gebruik 
gemaakt van de kennis van BrixCRM.

SugarCRM werkt als een olievlek
Dankzij die bescheiden start kunnen de eerste gebruikers 
goed worden ondersteund. Veel hoeven die ook niet 
te leren, want alleen het opportunity management is 
dan nog maar operationeel. De eerste gebruikers zijn 
zo positief, dat andere afdelingen en landen zelfs om 
toegang tot SugarCRM gaan vragen. Een ongekende 
luxe! Binnen een periode van zes maanden breidt het 
aantal users zich uit tot meer dan 250.

Meer doen met SugarCRM
Vanderlande wil de komende tijd meer met SugarCRM 
gaan doen: het managen van alle data van klanten 
en prospects. Ook zal SugarCRM worden ingezet in 
de marketing, bijvoorbeeld bij het verzenden van 
nieuwsbrieven.

Hoofdkantoor: Veghel, met kantoren wereldwijd
Implementatie: 3 maanden
SugarCRM users: +300
Database: MySQL

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.

SugarCRM: 
De voordelen van open source

Vragen of opmerkingen?
Mail naar info@brixcrm.nl 
of bel  088 10 20 600
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