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SCENARIO'S

    Omzet daalt — zoals voorspeld.

    Omzet stijgt — niet zoals voorspeld.

    Omzet stijgt — zoals verwacht!
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Breng al je data samen op één plek en verlies je klanten nooit uit 

het oog tijdens hun traject door je pipeline. Salesforce vertaalt 

sales- en omzetdata naar appels en peren appels die je door je 

pipeline omlaag ziet stromen, waarbij leads worden omgezet in 

deals en deals in omzet.
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BEGINNER

INTERMEDIATE

ADVANCED

Verzamel je data

Ontwikkel een passie voor salesprognose
Bekijk de demo of neem contact met ons op.

We helpen je graag verder bij elke stap.

Bekijk de demo

€ 120.000,00

€ 95.700,00

€ 70.000,00

€ 30.000,00

€ 57.596,00

€ 120.000,00

€ 95.700,00

€ 70.000,00

€ 57.596,00

Sluitingsdatum met zestien dagen naar 
voren gehaald Offerte versturen naar klant
Sluitingsdatum met zestien dagen naar 
voren gehaald Offerte versturen naar klant
Sluitingsdatum met zestien dagen naar Sluitingsdatum met zestien dagen naar 
voren gehaald Offerte versturen naar klantvoren gehaald Offerte versturen naar klant

Voordelen van prognoses met Salesforce

Uitdagingen

Oplossingen

Resultaten

5% 
toename in verkoopratio's

7% 
toename van marge

15%
groei op jaarbasis

Achter de schermen rekent Salesforce elke deal door en 

geeft je aanbevelingen voor de beste aanpak van je deals. 

Onderneem actie door direct je pipeline aan te passen en 

behaal je prognose op hetzelfde platform waar je ook 

inzichten krijgt.

LEAD OPPORTUNITY SALES VERZENDING/
SERVICE

FACTUUR OMZET

Voorspel je weg naar 
omzetgroei: een gids 
voor verkoopmanagers 
en -professionals

Een goede salesprognose gaat om meer dan 
nauwkeurigheid alleen. Het gaat om groei. 

(En dat wil je toch allebei)

Waar bevind je je in het 
traject van salesprognoses?

GEVORDERD

AI gebruikt CRM-data om 
prognoses nauwkeuriger te 
maken.

CRM doet op basis van data 
aanbevelingen die leiden tot 
gerichtere acties. 

Voorbeeld: "Deze klant is klaar 
voor de volgende fase."

BEGINNER

Salesmedewerkers maken 
prognoses in spreadsheets 
en e-mailen de cijfers naar 
hun managers.

Managers sturen meer e-mails 
terug met acties, maar die zijn 
gebaseerd op verouderde 
cijfers en inzichten.

GEMIDDELD

Opportunities en 
voorspellingen worden 
automatisch gegenereerd 
en zijn altijd actueel.

Salesmedewerkers en 
managers kunnen in de 
CRM-omgeving blijven. 
Toelichtingen bij de prognose 
geven inzicht in 
veranderingen. 

Voorbeeld: "Ik denk dat deze 
klant wacht met ondertekenen 
en daarom neem ik deze deal 
niet in de prognose op." 

Droom van een hogere omzet en maak het waar zonder 
je CRM-omgeving te verlaten. Dat werkt als volgt.

Breng structuur 
aan in je pipeline

Pas je pipeline aan 
je prognose aan

Laat je naar de 
beste volgende 

stap wijzen

Voorspel, plan 
en groei

Verzamel alle data van je 
klanten in Salesforce voor 
totale zichtbaarheid

Breng structuur aan in je 
pipeline om de status van 
iedere deal te zien
Naast gezamenlijke data heeft je team ook een gezamenlijk 

salesproces nodig. Definieer de fasen van je pipeline in Salesforce 

zodat al je medewerkers weten wat nodig is om klanten naar de 

volgende fase te loodsen. Managers kunnen zo snel mogelijkheden 

signaleren en ingrijpen als de prognoses dreigen te mislukken. 

Samen met salesmedewerkers kunnen ze zo deals sluiten als een 

team en niet als einzelgängers.

Genereer automatisch 
prognoses in realtime door 
je pipeline aan te passen
Salesforce werkt automatisch prognoses bij wanneer er wijzigingen in 

opportunities worden aangebracht, bijvoorbeeld door het bewerken van velden 

of het doorzetten van velden naar verschillende fasen. Bekijk prognoses voor 

iedere categorie (bijvoorbeeld "best-case prognose") en krijg de flexibiliteit om 

je eigen categorieën aan te maken (zoals "jaarlijkse contractwaarden") die 

passen bij de unieke manier waarop jij je bedrijf leidt.

Bepaal je route met 
aanbevelingen van AI

Sluitingsdatum met zestien dagen naar 
voren gehaald Offerte naar klant sturen

Voorspellen: signaleer en reageer op 
vroegtijdige risicowaarschuwingen.

Duik in pipeline dashboards naar slecht 
presterende prognoses om problemen 

in een vroeg stadium aan te pakken.

Plan: besteed meer tijd aan 
belangrijk werk.

Met automatische roll-ups worden 
wekelijks vele uren bespaard. Focus 
daarom op strategie en processen, 
zoals campagnes en draaiboeken.

Groei: wees niet alleen maar de 
boodschapper van nieuws. 

Verander het nieuws.

Kijk verder in de toekomst en neem 
eerder strategische besluiten met 

nauwkeurige voorspellingen.

Casestudy: dankzij Salesforce 
kon Lindus Construction zijn 
prognosenauwkeurigheid 
met 50% verhogen
Sommige mensen zijn natuurtalenten in het maken van prognoses. 

Anderen krijgen noodgedwongen met prognoses te maken. Alex 

Lindus is een bouwexpert in hart en nieren. Deze voormalige zzp’er 

geeft nu leiding aan een bedrijf met 150 medewerkers en negen 

productielijnen. Toen het tijd werd voor het grotere werk, bood 

Salesforce hem de helpende hand.

Het was een hele worsteling om te 
zien waar iedere deal zich in de 
pipeline bevond. 

Data uit de pipeline zat gevangen 
in spreadsheets en op post-its in 
servicewagens. Salesmedewerkers 
waren vaak aan het freelancen en 
er werd veel tijd verspild aan 
ongeschikte prospects.

Medewerkers op locatie presteerden 
niet in lijn met de prognose. 

"We deden er alles aan om de klus 
geklaard te krijgen, maar onze omzet 
had er onder te lijden." Alex zorgde 
ervoor dat de aandacht van zijn 
mensen weer op de marges werd 
gericht, dus op hoe winstgevend 
projecten feitelijk waren na aftrek 
van materiaal- en arbeidskosten.

Sales- en productieprognoses 
waren niet op elkaar afgestemd.

De buitendienst zag niet wat er werd 
verkocht. Medewerkers werden dus 
niet ingezet en materialen werden 
niet tijdig besteld. "De verkoop ging 
door het dak, maar er kon niets 
worden geleverd."

Gedeelde dashboards laten zien 
hoe gezond je deals zijn en bieden 
teams begeleiding.

"We kijken naar het totaalplaatje en 
zoomen in op alles wat je pipeline 
zou kunnen verstoppen. Daarna 
bestuderen we onze beste deals en 
onze beste medewerkers en komen 
we tot ons nieuwe proces. Nu draait 
alles om de data."

Managers krijgen een waarschuwing 
als de prognose onder druk komt te 
staan door marges. 

"Voordat we beginnen, hebben we 
de marges dan ook voorspeld. Terwijl 
mensen aan de slag gaan en er 
materialen binnenkomen, krijgen 
managers een waarschuwing van 
Salesforce als ze de prognose dreigen 
te overschrijden. Zo liggen we altijd 
op schema."

Dataprognoses zijn met elkaar 
verbonden binnen de omzetcyclus.

"Gedeelde doelen vinden hun 
neerslag in het bedrijf. Salesforce 
biedt ons een anker om onze 
groeidoelen te behalen: besteed een 
x bedrag aan marketing, haal een x 
aantal leads binnen, bestel een x 
hoeveelheid materiaal en verkoop 
een x aantal oplossingen."

https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-sales/

