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inleiding

Bedrijven verkondigen al tientallen jaren dat de 
klant koning is. De realiteit is echter dat klanten 
zichzelf in de huidige digitale markt zélf tot koning 
kronen. Door alle technologische ontwikkelingen 
stellen mensen tegenwoordig wezenlijk andere 
eisen aan bedrijven. Als het niet mogelijk is 
om waar en wanneer het hun uitkomt nader 
onderzoek te doen, producten te bekijken of een 
transactie te verrichten, hebben ze binnen enkele 
muisklikken een beter aanbod gevonden.

In het tijdperk van innovatieve e-commercesites, 
kunstmatige intelligentie (AI) en social media 
kan elke teleurstellende ervaring al snel een 
eigen leven gaan leiden.

Dit weten we natuurlijk al veel langer. Uit een rapport van 
Salesforce Research blijkt echter dat deze uitdagende trend 
zich inmiddels heeft ontwikkeld tot het nieuwe normaal 
voor B2B-bedrijven. In een recent onderzoek onder meer 
dan 6700 consumenten en zakelijke afnemers kwam naar 
voren dat 81% van de zakelijke afnemers de klantervaring 
net zo belangrijk vindt als de producten en diensten die een 
bedrijf levert. Bijna zeven op de tien van hen verwacht een 
'Amazon-achtige' aankoopervaring van zakelijke leveranciers, 
en een bijna net zo groot aantal is na een teleurstellende 
klantervaring overgestapt op een andere leverancier.
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Zakelijke klanten verwachten tegenwoordig dus een 
commerciële ervaring die net zo intuïtief is als in de wereld 
van retail. Bovendien blijkt hieruit dat de verwachtingen soms 
zelfs nog hoger kunnen zijn, aangezien zakelijke relaties vaak 
ingewikkelder zijn dan retailrelaties. 

Zakelijke afnemers willen steeds vaker het beste van twee 
werelden: een naadloze selfserviceoptie wanneer het hun 
uitkomt en een betrouwbare partner die anticipeert op hun 
behoeften wanneer dat het meest relevant is. Hierdoor wordt 
de cruciale rol van een flexibele, responsieve salesafdeling 
nog belangrijker dan deze al was en moet de communicatie 
met klanten veranderen.

Het digitale tijdperk dwingt bedrijven met andere woorden 
om zowel hun interne als hun externe strategie aan te passen.

In dit e-book bekijken we hoe de relatie tussen 
salesafdelingen en klanten verandert onder invloed van deze 
ontwikkelingen. Verder gaan we na hoe de succesvolste 
bedrijven dit transitiemoment benutten als een uitgelezen 
kans om data, analyses en cloudgebaseerde commerciële 
tools te bundelen en zo een optimale digitale klantervaring te 
bieden waarmee zij zich onderscheiden van de concurrentie.

Kennis is macht in het tijdperk van de klant. Daarbij is 
het van doorslaggevend belang dat bedrijven leren hoe 
ze elke klant gedurende de volledige customer journey 
van dienst kunnen zijn – van het eerste contactmoment 
met sales tot het laatste contactmoment met de 
serviceafdeling.

Samen bereiken we
de beste commerciële klantervaring.
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79% van de zakelijke afnemers geeft aan dat het nog 
nooit zo makkelijk was om van leverancier te veranderen.

76% van de zakelijke afnemers verwacht dat leveranciers 
begrijpen hoe ze verschillende producten en diensten 
gebruiken in hun bedrijf.

73% van de zakelijke afnemers geeft aan dat het 
belangrijk dat is de bedrijven waarmee ze zakendoen, 
blijk geven van directe, on-demand betrokkenheid.

76%

73%

wat klanten verwachten in het digitale tijdperk

Door de uitmuntende digitale ervaring die kopers (zowel B2C als B2B) 
hebben bij Amazon en andere uitblinkers op dit gebied, verwachten zij 
nu altijd en overal een identieke directe, persoonlijke en soepele service. 
Zakelijke afnemers zien ook geen reden meer om met minder genoegen 
te nemen – volgens 73% van hen waren hun normen voor een goede 
customer experience niet eerder zo hoog. Bovendien geeft 79% aan dat 
het nog nooit zo makkelijk was om van leverancier te veranderen. 

Maar wat bedoelen ze precies met 'goed'? Driekwart van de ondervraagde 
zakelijke afnemers verwacht daarbij dat leveranciers eenduidige processen 
hanteren, zoals een naadloze overdracht tussen de verschillende afdelingen 
waarmee zij te maken hebben. In plaats van de servicemedewerker 
opnieuw te moeten uitleggen wat ze ook al aan de salesmedewerker 
hebben verteld, verwachten ze een gepersonaliseerde betrokkenheid op 
basis van eerdere interacties.
Tegelijkertijd gaat 76% van de zakelijke afnemers ervan uit dat leveranciers 
begrijpen hoe ze verschillende producten en diensten gebruiken in hun 
bedrijf. Volgens 73% is het ook belangrijk dat de bedrijven waarmee ze 
zakendoen blijk geven van directe, on-demand betrokkenheid.

Samen bereiken we
de beste commerciële klantervaring.

79%
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In elke fase van de customer journey verwachten zakelijke 
afnemers (vooral de jongere generatie) tegenwoordig een scala 
aan digitale tools en functies van de bedrijven waarmee ze 
in zee gaan. Mobiele apps, vergelijkingstools voor producten, 
persoonlijke aanbevelingen, realtime contact en proactieve 
service: het zijn stuk voor stuk randvoorwaarden aan het worden 
voor B2B-leveranciers die hun klanten willen behouden.

Bovendien gaven afnemers aan dat ze afhankelijk van 
hun behoeften makkelijk willen kunnen schakelen tussen 
verschillende kanalen – mobiel, online, social of sms.  
Ze willen zo flexibel zaken kunnen doen dat ze 's ochtends 
een transactie starten op hun mobiele apparaat en deze  
later op de dag afronden op een pc.

Driekwart van de zakelijke afnemers verwacht dat leveranciers 
eenduidige processen hanteren, zoals een naadloze overdracht 
tussen verschillende afdelingen.

De afgelopen jaren hebben bedrijven al flinke stappen gezet 
om in deze behoeften te voorzien, maar ze zijn er nog lang 
niet. Bijna de helft van alle zakelijke afnemers geeft aan dat 
bedrijven doorgaans niet voldoen aan hun verwachtingen 
voor een uitstekende klantervaring. Een van de redenen 
hiervoor is dat veel B2B-bedrijven nog steeds afhankelijk zijn 
van logge commerciële oplossingen die zijn gebaseerd op 
verouderde ERP-systemen die zijn ontwikkeld om backoffice-
activiteiten en workflows te optimaliseren. In plaats daarvan 
zou het veel beter zijn om klantgerichte contactmomenten te 
beheren of een 360 graden klantoverzicht te ontwikkelen. 

Bedrijven die de concurrentiestrijd nu lijken te winnen, beseffen 
juist dat een commercieel systeem extreem flexibel moet zijn 
om te kunnen voorzien in de wispelturigheid van klanten.
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Doordat Salesforce B2B Commerce volledig is geïntegreerd in het Salesforce-
platform, is het bovendien eindeloos configureerbaar. De functies kunnen 
naadloos geworden gecombineerd met CRM-data om zo een centraal klantbeeld 
te creëren. Dit stelt bedrijven in staat om op elk moment contact te houden door 
commerciële activiteiten te koppelen aan marketing, sales en service. Iedereen in 
het bedrijf beschikt dus ook altijd en op elk apparaat of platform over klantdata.

Salesforce B2B Commerce is een goed voorbeeld van een 
flexibele oplossing. Doordat alle data volledig in de cloud staan, 
kunnen bedrijven commerciële functies snel en stapsgewijs 
ontwikkelen. De uitrol verloopt volgens een implementatie-, 
test- en aanpassingscyclus, waarbij steeds ruimte is voor 
innovatie naarmate de behoeften van klanten veranderen.
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78% van de zakelijke afnemers is op zoek naar salesmensen 
die betrouwbaar advies geven en op de hoogte zijn van 
specifieke behoeften en industrieën.

78%

72% van de zakelijke afnemers verwacht persoonlijk 
contact in lijn met hun behoeften van leveranciers.

72%

KLANTEN EISEN PERSOONLIJKE, INTELLIGENTE SERVICE

Een van de uitdagendste aspecten van het nieuwe normaal 
in het B2B-landschap is misschien wel dat klanten willen dat 
leveranciers hen op elk denkbaar gebied het beste bieden. 
Naast zeer intuïtieve selfserviceopties om routinematige 
interacties te vereenvoudigen willen ze ook dat bedrijven 
technologie inzetten om slimme, proactieve service op maat 
te bieden waarmee ze hun bedrijf effectiever kunnen runnen. 
Zo zegt 78% van de zakelijke afnemers op zoek te zijn naar 
salesmensen die betrouwbaar advies geven met meerwaarde 
voor hun bedrijf, terwijl 72% persoonlijk contact in lijn met 
hun behoeften verwacht van leveranciers.

De meest competitieve B2B-bedrijven blinken uit in customer 
journeys waarin zaken als contractvoorwaarden, de unieke 
geografische positionering van klanten en de services die zij 
kunnen combineren tot uitdrukking komen in elke interactie, 
om zodoende meerwaarde te bieden.

22
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91% van de zakelijke afnemers is bereid om 
relevante informatie over zichzelf te delen in ruil 

voor gepersonaliseerde aanbiedingen of kortingen.

91%

Klanten vragen om vertrouwen en loyaliteit in een 
datagedreven wereld

Vertrouwen en loyaliteit vloeien voort uit de mate waarin bedrijven de unieke 
behoeften van hun klanten begrijpen en de maatoplossingen waarmee zij 
voorzien in die behoeften. In een digitale wereld wordt vertrouwen echter 
steeds zeldzamer. Aan de ene kant zijn klanten zich inmiddels bewust van de 
meerwaarde van technologieën als kunstmatige intelligentie en het Internet 
of Things, waarbij data worden ingezet om de producten en ervaringen  
van bedrijven radicaal te veranderen. Zo erkent 65% van alle klanten dat 
AI veel goeds kan opleveren en zegt 59% open te staan voor AI waar hun 
ervaring beter van wordt. Aan de andere kant was het vertrouwen in wat 
bedrijven met al die data doen echter nog nooit zo laag. Bijna twee derde  
van de retailconsumenten vreest dat hun informatie kwetsbaar is voor  
een beveiligingslek (ten opzichte van 50% van de zakelijke afnemers).  
Een bijna even groot aantal zegt zich niet prettig te voelen bij de manier 
waarop bedrijven hun data gebruiken. 

33
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Bron: 'State of Sales', Salesforce Research, mei 2018.

Deze vertrouwenscrisis kan alleen worden overwonnen door verantwoord om te gaan met data. Of het nu gaat om zakelijke klanten of 
retailconsumenten, het is van cruciaal belang dat bedrijven technologieën als AI op transparante wijze inzetten om echte meerwaarde 
te bieden. Klanten gaven aan bereid te zijn hun data te delen met bedrijven die voldoen aan hun hoge verwachtingen voor een betere 
ervaring. 91% van de klanten wil zelfs relevante informatie over zichzelf delen in ruil voor gepersonaliseerde aanbiedingen of kortingen. 
Nog eens ruim 88% is hiertoe bereid in ruil voor consistente interacties via elk kanaal, een eenvoudiger aankoopproces of proactieve 
klantenservice. Vertrouwen is hierbij echter het toverwoord: volgens meer dan 90% van de klanten konden bedrijven hun vertrouwen 
verdienen door hun controle te geven over de verzamelde informatie, transparant te zijn over het gebruik van deze informatie en blijk te 
geven van een serieus streven naar de bescherming ervan. 

De beste salesteams reageren op klantverwachtingen4
Wat kunnen bedrijven dus doen om in het digitale tijdperk hun prestaties te verbeteren? Uit de data komen twee dingen naar voor die 
een groot verschil kunnen maken. Ten eerste spelen de best presterende bedrijven in op de hogere verwachtingen van klanten door beter 
samen te werken en meer gebruik te maken van data en inzichten. Ten tweede zorgen zij dat hun salesmedewerkers beschikken over tools 
om slimmer te werken, waarmee bovendien de hele organisatie sneller kan reageren.

Salesforce ontdekte dat de beste salesteams (teams waarvan de omzet jaarlijks aanzienlijk steeg) doorgaans de volgende vier kenmerken 
gemeen hebben:

De beste salesteams 
gebruiken één centraal 

klantbeeld om beter 
samen te werken

De beste salesteams houden 
dankzij selfservice en 

automatisering meer tijd over 
voor verkoopactiviteiten

De beste salesteams 
vervangen intuïtie door 
datagedreven inzichten

De beste salesteams 
gebruiken kunstmatige 

intelligentie om hun 
prestaties te bevorderen

4
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De beste salesteams gebruiken één centraal 
klantbeeld om beter samen te werken.

1

Zakelijke afnemers kiezen dus eerder voor een leverancier die 
hen begrijpt en tijdens de hele customer journey consistent, 
persoonlijk contact biedt. De effectiefste B2B-salesafdelingen 
maken gebruik van een 360 graden klantoverzicht om meer dan 
ooit samen te werken met andere afdelingen. Minstens 80% van 
de ondervraagde salesmedewerkers denkt dat een totaalbeeld 
van alle klantdata voor de marketing-, sales- en serviceafdeling 
belangrijk is om de klanttevredenheid te vergroten, meer deals te 
sluiten en de proactiviteit van medewerkers te stimuleren.
De best presterende salesafdelingen beschikken 1,4 keer vaker 
dan slecht presterende teams over een standaardproces voor 
samenwerking tussen sales en marketing. Ook gebruiken zij 1,4 keer 
vaker dezelfde doelen en meetgegevens voor beide afdelingen.  
Dit geldt ook voor serviceafdelingen. Uitstekend presterende teams 
werken 1,4 keer vaker met een vrije, open stroom van klantdata 
tussen sales en service. Bovendien attenderen servicemedewerkers 
hun salescollega's 1,6 keer vaker proactief op opportunities. 

Een robuust commercieel platform als Salesforce B2B Commerce 
kan hierbij een ware katalysator zijn. Door commerciële en CRM-
gerelateerde data met Salesforce te bundelen in één klantendossier, 
heeft iedereen in het bedrijf inzage in de geschiedenis van een 
klant, de status van uitstaande bestellingen en serviceaanvragen, 
en aantekeningen van sales- of servicemedewerkers – en dat ook 
nog eens in realtime. Door salesmensen mobiel toegang te bieden 
tot die data, kunnen zij ook onderweg contact onderhouden met 
klanten en hebben ze cruciale informatie altijd binnen handbereik 
tijdens ontmoetingen met klanten.

Ongeacht hoe klanten willen communiceren met het bedrijf, de 
interactie is altijd persoonlijk en relevant. Zakelijke afnemers krijgen 
zo het idee dat ze te maken hebben met één goed geïnformeerde 
leverancier en niet met telkens een andere geïsoleerde afdeling. 
Hierdoor kost de communicatie voor alle betrokkenen minder tijd 
en energie.

86%

86% van de B2B-salesmedewerkers denkt 
dat een totaalbeeld van alle klantdata voor 
de marketing-, sales- en serviceafdeling 
belangrijk is om de klanttevredenheid te 
vergroten.

vaker dan slecht presterende teams 
beschikken over een standaardproces voor 
samenwerking tussen sales en marketing.

vaker werken met een vrije, open stroom 
van klantdata tussen sales en service.

1,4X

1,4X
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2 De beste salesteams houden dankzij selfservice en 
automatisering meer tijd over voor verkoopactiviteiten

Doordat de verwachtingen van klanten steeds hoger worden, 
moeten salesmedewerkers tijd voor hen vrijmaken in het 
salesproces. Uit onderzoek blijkt echter dat een gemiddelde 
salesmedewerker 66% van de tijd bezig is met niet-
salesgerelateerde activiteiten. Dat betekent dus dat zij slechts 
een derde van elke dag besteden aan het genereren van omzet 
en aandacht voor klanten. Uitstekend presterende teams bieden 
klanten voor allerlei routinematige interacties (zoals bestellingen 
en productonderzoek) vaker hun favoriete opties op het gebied 
van selfservice, mobiliteit en automatisering. Hierdoor hoeven 
de salesmedewerkers zich niet bezig te houden met het 
opnemen van bestellingen en kunnen ze zich richten op grotere 
kwesties. Dankzij automatisering hebben ze meer tijd om de 
behoeften van klanten in kaart te brengen en oplossingen aan 
te dragen die uiteindelijk leiden tot een deal. 85% van de 

uitstekend presterende salesteams zegt de zakelijke behoeften 
van klanten te begrijpen (ten opzichte van 57% van de slecht 
presterende teams) en 86% (ten opzichte van 58%) weet 
welke mensen betrokken zijn bij de besluitvorming. Dat komt 
doordat ze de tijd en middelen hebben om verder te kijken dan 
enkel de transactie en echt inzicht kunnen krijgen in de unieke 
context en behoeften van elke klant. 

Wat echter opvalt, is dat er steeds minder persoonlijk contact 
is met klanten. Uitstekend presterende salesteams wijden 
wel steeds meer tijd aan het genereren van omzet, maar 
doen dit door virtuele contacten te leggen. Zowel klanten als 
salesmedewerkers kunnen efficiënter werken dankzij digitale 
communicatiekanalen, waardoor persoonlijke ontmoetingen 
minder belangrijk worden.

Sinds 2015 besteden salesmedewerkers 12% meer tijd aan digitaal contact met klanten. 
Slechts 4% van hun tijd ruimen ze nog in voor persoonlijke ontmoetingen.
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3 De beste salesteams vervangen intuïtie
door datagedreven inzichten.

vaker dan slecht presterende teams 
data gebruiken om leads te prioriteren.

vaker gebruikmaken van data-analyse om tijdige 
en nauwkeurige salesprognoses op te stellen die 
mogelijk praktische inzichten opleveren.

De beste salesteams streven ernaar elke minuut productiever 
te maken. Hoewel ze daarbij nog altijd vertrouwen op hun 
ervaring en intuïtie om een opportunity te herkennen, maken 
ze steeds vaker gebruik van data en analyses om hun eigen 
salesstrategieën aan te scherpen en meer persoonlijke, 
inzichtelijke oplossingen samen te stellen voor hun klanten. 
Dankzij deze inzichten kunnen ze de customer experience 
continu aanpassen en uitbreiden om zo nieuwe producten, 
diensten en kanalen te ontwikkelen.

Dat betekent echter niet dat er helemaal geen persoonlijk 
contact meer nodig is. Bij het kiezen van een nieuwe 
zakenpartner vindt 83% van de zakelijke afnemers het nog 
altijd zeer belangrijk om als persoon te worden behandeld, 
niet als nummer.

Het betekent wel dat de efficiëntste salesmedewerkers data 
benutten om hun klantinteracties succesvoller te maken. 
Wist je bijvoorbeeld dat uitstekend presterende salesteams 
1,6 keer vaker dan slecht presterende teams data gebruiken 
om leads te prioriteren? Salesmedewerkers ontpoppen 
zich tot ware experts voor zaken als kalibratie van eerdere 
klantrelaties met hun bedrijf, het meten van de geschatte 
omzet en het voorspellen van upselling-mogelijkheden. 
Uitstekend presterende teams maken ook 1,5 keer vaker 
gebruik van data-analyse om tijdige en nauwkeurige 
salesprognoses op te stellen die mogelijk praktische inzichten 
opleveren. Slecht presterende teams vertrouwen voor hun 
prognoses daarentegen 1,7 keer vaker op hun intuïtie of een 
'onderbuikgevoel'.
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De beste salesteams gebruiken kunstmatige 
intelligentie om hun prestaties te verbeteren.

4

In vele opzichten zijn salesafdelingen nog maar net begonnen met 
de inzet van data om prestaties te verbeteren. Voor de komende twee 
jaar voorspellen salesmanagers een groei van 155% voor de inzet 
van kunstmatige intelligentie, 104% voor marketingautomatisering 
en 95% voor PRM-systemen (Partner Relationship Management). 
De kans dat uitstekend presterende salesteams AI al gebruiken 
voor zaken als intelligente prognoses, inzicht in opportunities en 
prioritering van leads is 4,9 keer zo groot als bij slecht presterende 
teams. Bijna twee derde (62%) van de uitstekend presterende 
teams verwacht dat de rol van begeleide-verkooptechnologie steeds 
groter zal worden. Met deze technologie wordt de waarde van een 
potentiële opportunity geclassificeerd, zodat tijdige vervolgstappen 
voor een geslaagde verkoop kunnen worden voorgesteld. 

Zulke optimistische groeiprognoses zijn natuurlijk alleen mogelijk bij 
een lage uitgangswaarde – en de realiteit is dan ook dat nog maar 
weinig salesteams momenteel met AI werken. Meestal zijn het ook 
de salesmanagers die data gebruiken om prognoses op te stellen en 
prestaties te bewaken, niet de salesmedewerkers. Early adopters zijn 
echter behoorlijk onder de indruk van AI. Zo had slechts 46% van 
de salesmedewerkers uit de enquête toegang tot analyses waaruit 
de koopbereidheid van klanten bleek. Maar van degenen die wél 
toegang hadden, merkte 85% dat de efficiëntie hierdoor toeneemt. 
Ook beschikt slechts 39% van alle salesmedewerkers over tools 
om de meest veelbelovende leads te vinden en 37% over tools om 
de vervolgstappen bij een opportunity te bepalen. Maar in beide 
gevallen gaf meer dan 80% van de early adopters aan hun werk 
dankzij deze informatie effectiever te kunnen doen. 

85% van de salesmedewerkers met datagedreven inzichten 
in de koopbereidheid van klanten zegt hierdoor efficiënter 
te kunnen werken.

85%

82% van de salesmedewerkers met tools om de 
vervolgstappen bij een opportunity te bepalen zegt 
hierdoor efficiënter te kunnen werken.

82%
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E-commerce implementeren met de klant op de 
eerste plaats5

Een commerciële oplossing kan alleen effectief worden 
geïmplementeerd als je een duidelijke visie hebt van de 
meerwaarde voor de bedrijfsstrategie en de positieve 
gevolgen voor de klantervaring. Bedrijven zijn echter nog te 
vaak geneigd om direct elke denkbare functie toe te voegen 
aan hun oplossing, met eindeloze vertragingen en torenhoge 
budgetten tot gevolg. Alle inspanningen bezwijken zodoende 
onvermijdelijk onder hun eigen gewicht. 

Een oplossing die speciaal wordt ontwikkeld op een 
cloudplatform, biedt een duidelijk alternatief: door te beginnen 
met een 'minimum viable'-product kan het bedrijf klanten snel 
iets concreets bieden. Vervolgens verzamelt het bedrijf voor 
de volgende ontwikkelstap data uit de gebruikspraktijk. Het 
voordeel hierbij is dat het bedrijf al snel een ROI behaalt, snel 
wat punten scoort en inzicht krijgt in wat wel en niet werkt. 

Flexibiliteit en een snelle marktintroductie zijn extra belangrijk 
geworden in een tijdperk waarin de B2B-handel zich kenmerkt 
door een steile groeicurve en klanten en bedrijven nog niet 
goed weten hoe zij hun relatie zo productief mogelijk kunnen 
versterken. Voor besluitvormers kan dit behoorlijk overweldigend 
zijn. De effectiefste implementaties beginnen echter altijd met 
een belangrijk uitgangspunt: je weet pas wat klanten willen als je 
het aan ze vraagt. Grote B2B-bedrijven gaan er helaas te vaak van 
uit dat als iets hún leven makkelijker maakt, dit ook wel geldt voor 
hun klanten. Maar zo raken ze al snel de weg kwijt. 

5
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conclusie

Voor B2B-bedrijven betekent dit dat er werk aan de winkel is. 
Hoewel het behoorlijk uitdagend kan zijn om te voorzien in 
de complexe verwachtingen van klanten, kunnen bedrijven 
het zich simpelweg niet veroorloven om een afwachtende 
houding aan te nemen. Een eerste cruciale stap hierbij is 
dat je erkent dat klanten zelf vertellen wat ze nodig hebben 
via een constante feedbackcyclus. De enige oplossingen 
waarin je zou moeten investeren, zijn oplossingen waarmee 
je beter contact kunt onderhouden met klanten op een 
manier die hen het meeste aanspreekt en waarmee je een 
snelle marktintroductie, beheersbare kosten, een ongekende 
flexibiliteit en schaalbaarheid biedt. 

Een van de grootste voordelen van een stapsgewijze en 
beheersbare implementatie van een commercieel platform is 
dat de feedback van klanten onderdeel wordt van het proces. 
Het bedrijf kan al doende data en inzichten verzamelen en 
deze gebruiken om betere beslissingen te nemen. Door te 
vertrouwen op continue feedback om salesdata te verzamelen 
en te analyseren, krijgen bedrijven een beter beeld van wat wel 
en niet werkt. Vervolgens kunnen zij op basis hiervan functies 
aanpassen, uitbreiden of afstoten.

Voor een soepele implementatie moet je ook bepalen wie 
beslissingen mag nemen: IT, marketing, financiën, enzovoort. 
Deze mensen moet je vervolgens vanaf het begin betrekken 
bij het project. Tijdens het planningsproces moeten er 
onvermijdelijk keuzes worden gemaakt tussen functies, kosten en 
snelheid. Daarbij is het van cruciaal belang dat iedereen bijdraagt 
aan de beslissingen, zodat er een consensus wordt bereikt over 
de algehele doelstelling van het project. Alleen wanneer alle 
partijen het hierover eens zijn, kent het project een goede afloop.

Klanten wachten niet langer af tot een verandering 
zich aandient. Ze verwachten niets minder dan 
een retailervaring en eisen een 'Amazon-achtige' 
behandeling van hun zakelijke leveranciers.
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Meer informatie over 
Salesforce B2B Commerce:

Ontdek waarom digitaal het 
belangrijkste kanaal wordt 
voor B2B:

Lees het rapport van Forrester:
B2B Embraces Its Omnichannel 
Commerce Future

andere mogelijk interessante informatiebronnen:

MEER INFORMATIE LEES HET RAPPORT LEES HET RAPPORT

https://sfdc.co/cc-b2b
https://sfdc.co/cc-whydigital
https://sfdc.co/forrester-b2b
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