
Samenvatting:  

 

Oude situatie 

Er was geen goede structuur in het bijhouden van de 

klantcontacten. Gemaakte afspraken konden gemist worden 

en informatie over de klant was versnipperd. 

 

Nieuwe situatie 

Nu is in één oogopslag te zien wat er speelt bij een klant. 

Acties zijn op de klantenkaart zichtbaar, maar ook 

overzichten van acties per medewerker of op actiedatum zijn 

in te zien. De informatie is compleet, het aansturen van 

medewerkers is veel gemakkelijker geworden en ook wordt 

er geen tijd meer verspild aan het opvragen van informatie.  

 

Contactinformatie 

CRMcorner / ABCrm 

T: +31 (023) 855 37 62 

F: +31 (084) 725 15 02 

E: info@ABCrm.nl 

I: www.ABCrm.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belisol: 

Vóór 1977 kocht men kozijnen en deuren op basis van een 

vage beschrijving. Hoe een bestelling er werkelijk uit zou zien, 

was een kwestie van afwachten. Dat was niet naar de zin van 

Eugène Alen en Guy Lambin, die hun klanten méér wilden 

bieden. Op 5 augustus 1977 openden Eugène Alen en Guy 

Lambin hun eerste showroom. Op dit moment zijn er een 55-

tal Belisol showrooms in België, Nederland en Frankrijk. 

 

 

 

Probleem: 

“Voorheen hadden we eigenlijk geen systeem als het ging om 

klantenbeheer. Alles werd per e-mail gedaan. Er was geen 

overzicht en het was lastig om te controleren of alle benodigde 

acties waren uitgevoerd”, vertelt Pauline Hurkmans van 

Belisol. Zeker bij een bedrijf als Belisol waar mensen op 

kantoor met klanten te maken hebben, maar ook 

vertegenwoordigers op pad zijn en klantgegevens nodig 

hebben, was dit een probleem. Er was dan ook grote behoefte 

aan een softwarepakket dat overzicht terug bracht in de vele 

klantencontacten en waarmee geen enkele actie meer gemist 

hoefde te worden.  

 

 

 

Oplossing: 

Pauline Hurkmans ging op zoek naar een CRM-pakket: “Toen 

we eenmaal op zoek gingen naar een geschikt CRM-pakket 

vielen de prijzen ons in eerste instantie tegen. Totdat we het 

programma van ABCrm zagen. Dit bood ons precies wat we 

zochten: overzichtelijke klantinformatie, het goed kunnen 

beheren en delegeren van acties én een gunstige prijs”. In 

plaats van e-mails over en weer of persoonlijk bij iemand 

navragen hoe het met een klant gaat, ziet men bij Belisol nu 

in één oogopslag in de klantenkaart welke acties openstaan en 

welke contacten al hebben plaatsgevonden.  

 

Ook werkt men met de overzichten van acties per 

medewerker. Dreigen belangrijke acties uit te lopen dan 

krijgen deze een hogere prioriteit of wordt de medewerker 

aangesproken. “Het is nu heel makkelijk om met één 

telefoontje of één e-mail dingen op te lossen, terwijl we eerst 

veel tijd kwijt waren aan het navragen van de actuele situatie 

bij collega’s”, aldus Pauline Hurkmans.  
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K l a n t K l a n t K l a n t K l a n t   a a n   h e t   w o o r d  a a n   h e t   w o o r d  a a n   h e t   w o o r d  a a n   h e t   w o o r d 

 

Belisol levert onder andere kozijnen en deuren. 

Niet alleen creëert Belisol deze exclusieve 

producten, maar Belisol staat ook garant voor 

vakkundige montage en een nauwkeurige 

levering. 

Branche: Handel/productie 

Aantal gebruikers: 5     

 

  

 

Belisol 
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Samenvatting:  

 

Oude situatie 

Papierwerk is erg omslachtig geworden, afspraken waren niet 

altijd duidelijk 

 

Nieuwe situatie 

ABCrm zorgt voor een overzichtelijk beeld van klanten en 

leveranciers. Contactgegevens worden digitaal opgeslagen en 

kunnen gemakkelijk worden opgezocht. 

 

Contactinformatie 

CRMcorner / ABCrm 

T: +31 (023) 855 37 62 

F: +31 (084) 725 15 02 

E: info@ABCrm.nl 

I: www.ABCrm.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bourgogne: 

Als agent van ongeveer 50 bourgogneproducenten behartigt 

Bourgogne de belangen van de Franse wijnboeren op de 

Nederlandse markt. Dit is alleen mogelijk als je een passie 

hebt voor de Bourgogne en vertrouwen weet te kweken bij de 

lokale wijnproducenten. Karel de Graaf heeft in de jaren 

voordat hij als bourgogneagent begon, veel energie gestoken 

in het opbouwen van een netwerk in de wijnstreek. Dit 

netwerk wordt nu gesteund met behulp van ABCrm. 

 

 

 

 

Probleem: 

Door de vele contacten met zowel klanten als de Bourgogne 

producenten, was het vele papierwerk te omslachtig 

geworden. Veel mensen zullen het herkennen; papiertjes met 

adressen en afspraken raken kwijt of belanden in de  

 

prullenbak. Vooral voor de lange termijn is het wenselijk om 

een overzichtelijk geheel te hebben van adressen en 

afspraken.  

 

Oplossing: 

Bourgogne vond de oplossing in ABCrm. Contactgegevens 

worden nu digitaal opgeslagen en het contact met 

verschillende partijen werkt prima. Bourgogne heeft geen 

papier meer nodig voor contactgegevens en kan bijhouden 

wanneer er contact met klanten of leveranciers is geweest.  

 

“wij hebben nu in een mum van tijd de 

benodigde informatie op het scherm. Het is 

bovendien erg overzichtelijk.”  

 

- Mark van der Reek- 

Bourgogne Agenturen 
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Vanuit een passie voor wijnen uit de Bourgogne 

heeft het gelijknamige Amsterdamse bedrijf een 

netwerk van bourgogneproducenten ontwikkeld. 

ABCrm helpt Bourgogne met het onderhouden van 

een vertrouwensrelatie met deze producenten.  

 

Branche: Handel 

Aantal gebruikers: 3     

 

  

Bourgogne Agenturen 

 


