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Maak gebruik van ruim 14 jaar 

ervaring... 
...en voorkom verrassingen met deze goede tips van 

een bedrijf dat zelf software produceert en 

implementeert. 

 

In de afgelopen 14 jaar heeft TimeLog software ontwikkeld voor en 

geïmplementeerd bij meer dan 1.000 klanten.  

 

Wij hebben dus ontzettend veel ervaring in business cases aangaande 

tijdregistratie en (financieel) projectmanagement bij start-ups of grotere 

organisaties in de private of publieke sector. 

In deze whitepaper hebben wij al deze kennis gebundeld die wij door de 

jaren heen hebben opgedaan. Wij hopen u te kunnen inspireren als u nieuwe 

software moet kopen, ongeacht de grootte van het bedrijf of waar u zich in 

het aanschafproces bevindt. 

 

Voordat u bedrijfssoftware 

aanschaft 

Lees hoe u zich het beste voorbereidt, voordat u 

bedrijfssoftware aanschaft. 
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1 Inleiding 

1.1 Software is meer dan alleen maar software 

Investeren in een nieuw softwaresysteem dat van invloed is op de hele organisatie, 

is een grote beslissing. Er moet rekening worden gehouden met allerlei verschillende 

belangen en processen.  

 

De meeste mensen schaffen maar zo'n 1-2 keer in hun leven bedrijfssoftware aan 

wat het moeilijk maakt om precies te weten wat u nodig hebt en wat u moet doen, 

voordat u een beslissing neemt.  

 

Ons wordt dan ook regelmatig gevraagd naar onze best practices ten aanzien van 

het aanschaffen van een systeem, omdat veel mensen graag horen hoe andere 

bedrijven dat hebben aangepakt.  

 

Deze whitepaper is bedoeld om u goede tips te geven voor dit proces. Wij waren 

betrokken bij duizenden verkoopprocessen en hebben op allerlei manieren gezien 

hoe deze zijn afgehandeld. Wij hebben dus allerlei goede tips verzameld op basis 

van onze ervaringen, die u hopelijk kunnen helpen om het juiste systeem te vinden.  

 

1.2 Wanneer is de deadline? 

Wij spreken bedrijven in verschillende stadia van het aanschafproces met elk hun 

eigen deadline voor de livegang van de aan te schaffen software.  

 

De meeste van hen halen de gewenste deadline niet, omdat zij hebben onderschat 

hoeveel tijd er met het aanschafproces is gemoeid. Bovendien is er vaak geen vast 

iemand die de aanschaf van de software als zijn hoofdtaak heeft. Vaak is het een 

proces dat parallel aan alle andere dagelijkse bezigheden loopt. Hierin krijgen, 

begrijpelijk genoeg, klant gerelateerde zaken voorrang. 

 

Met een goede voorbereiding en realistische verwachtingen is het echter mogelijk de 

dealine te halen.  
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Hieronder volgt een voorbeeld van een realistische tijdplanning voor een bedrijf met 

ca. 25 man personeel: 

 

Maand 1 en 2: Interne onderzoeken naar de behoeften en eisen met als resultaat 

een eisenspecificatie. 

 

Maand 3: Leveranciers uitnodigen om te reageren op de eisenspecificatie. 

 

Maand 4: Inperken van het aantal leveranciers en uiteindelijke 

contractonderhandelingen. 

 

Maand 5: Implementatie van het nieuwe systeem. 

 

Maand 6: Nu begint de hele organisatie het nieuwe systeem te gebruiken. 

 

Dit tijdpad kan lang lijken, maar de ervaring leert dat het in de regel meer tijd kost 

dan gedacht om de implementatie van een nieuw systeem af te ronden. 

 

1.3 Waar in het aanschafproces bevindt u zich? 

De tijdplanning hangt natuurlijk ook af van waar in het aanschafproces u zich 

bevindt. Bij sommige bedrijven heeft het management al besloten dat er behoefte is 

aan een nieuw systeem, terwijl anderen nog aarzelen.  

 

Wij delen deze bedrijven in drie hoofdgroepen in: 

1. De bedrijven die de markt onderzoeken en nog niet hebben besloten of ze 

een nieuw systeem nodig hebben. 

2. De bedrijven die een nieuw systeem nodig hebben, maar nog geen deadline 

hebben. 

3. De bedrijven met een vaste deadline voor de implementatie van een nieuw 

systeem. 

 

Afhankelijk van hoe serieus er naar een nieuw systeem wordt gezocht, verschilt ook 

de voorbereiding, maar u dient minimaal na te denken over wat u precies zoekt, 

anders is het moeilijk om de juiste hulp te krijgen. 

 

Ongeacht waar u zich in het proces bevindt, kan deze whitepaper u helpen bij het 

formuleren van de eisen voor uw nieuwe systeem voor tijdregistratie en 

projectmanagement.  
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2 Een eisenspecificatie maken 

Om er zeker van te zijn dat er aan uw behoeften wordt voldaan, is het een goed idee 

om een eisenspecificatie op te stellen waarin alle verschillende eisen aan, en doelen 

van, het systeem worden opgesomd. De mate van detail hangt uiteraard af van het 

stadium waarin u zich in het aanschafproces bevindt. U bewijst uzelf vaak een grote 

dienst door vast te stellen welke minimumeisen er aan het nieuwe systeem worden 

gesteld. U moet een antwoord kunnen formuleren op de volgende vraag: "Wat is het 

algemene doel van de implementatie van het nieuwe systeem en welke processen 

moet het ondersteunen?". 

 

Als u zich in groep drie bevindt, dient u als bedrijf intern een workshop/onderzoek te 

houden met de verschillende belanghebbenden in het bedrijf om te bepalen wat zij 

als optimale oplossing zien. Hier is het echter van belang dat de projectmanager die 

belast is met de aanschaf van het nieuwe systeem betrokken is bij het bepalen wat 

"business critical" is, wat "need to have" is en wat "nice to have" is, kijkend naar het 

algemene doel van de oplossing.  

 

Als alles "business critical" is, zal het moeilijk worden om een systeem te vinden. 

Denk eraan dat alle systemen hun specialismen hebben en dat u, tenzij u een 

reusachtige SAP-oplossing wilt implementeren, duidelijk voor ogen moet hebben 

welke functies weliswaar van ondergeschikt belang zijn, maar eenmaal in gebruik 

wel handig kunnen zijn. 

 

Door een inleidend onderzoek voorkomt u verrassingen in een later stadium als u 

bezig bent de implementatie van het systeem. Niemand kan achteraf met het verwijt 

komen dat de projectmanager geen rekening heeft gehouden met een bepaalde 

situatie, omdat alle belanghebbenden betrokken zijn geweest bij het opstellen van de 

eisenlijst. 

 

2.1 Vermijd verrassingen 

Door een eisenspecificatie weet u ook zeker dat de leverancier (vermoedelijk) 

begrijpt welke behoeften er zijn, in ieder geval wat betreft de eisen die op papier 

staan. En als de leverancier schriftelijk reageert, is er een goede basis gelegd voor 

de verdere dialoog. 

 

Er zijn geen eisen aan de lengte van de eisenspecificatie. Wij hebben 

eisenspecificaties gezien van één pagina, maar ook van 30 pagina's. De verschillen  
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”Eén punt, 

dat wij vaak 

zien, is dat 

de 

eisenspecifi-

caties zijn 

gericht op 

de vanzelf-

sprekende 

eisen, maar 

niet op alle 

kleine uit-

zonderingen 

in de 

dagelijkse 

processen”

 

 

zijn groot. Maar hoe nauwkeuriger de specificatie is, hoe groter de kans dat bij de 

keuze van de leverancier de juiste beslissing wordt genomen. Het is echter een 

voordeel als de eisenspecificatie relatief kort is en zich primair richt op "business 

critical", "need to have" en "nice to have". 

 

Eén punt, dat wij vaak zien, is dat de eisenspecificaties zijn gericht op de 

vanzelfsprekende eisen, maar niet op alle kleine uitzonderingen in de dagelijkse 

processen. U bewijst uzelf een grote dienst door even stil te staan bij en na te 

denken over alle administratieve zaken die u tegenkomt die u eenvoudig en snel 

moet kunnen afhandelen. 

 

Denk hierbij bijv. aan: 

 

 Kunnen tijdregistraties worden verplaatst zonder contact met de medewerker 

te hoeven opnemen? 

 Is er een eenvoudige manier om taken te verplaatsen van een medewerker 

die stopt? 

 Kan tijd worden geregistreerd voor zieke medewerkers zonder dat u hun 

inloggegevens weet? 

 Wat gebeurt er als u de uurtarieven wijzigt? Worden ook historische data 

aangepast? 

 Wij hebben een contract type welke wij alleen voor een grote klant gebruiken. 

Wordt dit ondersteund door de software? 

 

Dit zijn weliswaar voorbeelden die niet iedere dag voorkomen, maar door geen 

rekening te houden met dit soort scenario's in uw eisenspecificatie of onderzoek 

bestaat de kans dat u er pas achter komt als het systeem reeds IS gekocht en 

betaald of IS geïmplementeerd. 

 

3 Voer een dialoog met meerdere leveranciers 

Als u het terrein verkent, zult u al snel een favoriet vinden, misschien omdat het een 

leverancier is die u werd aangeraden of omdat de beschrijvingen op de website u 

aanspreken. Ongeacht wat de reden is, raden wij aan om minimaal 2-3 leveranciers 

te vragen om op uw eisenspecificatie te reageren. Op die manier weet u zeker dat u 

de juiste beslissing neemt, ook als u uiteindelijk toch voor uw favoriete leverancier 

mocht kiezen.  
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3.1  Zorg in een vroeg stadium voor een presentatie 

Wij merken vaak dat mensen terugdeinzen om in een vroeg stadium in het proces al 

een presentatie van een product te krijgen. Veel mensen willen eerst rondkijken en 

het gevoel krijgen of het een systeem is waar ze naar op zoek zijn. Maar als u op 

zoek bent naar een complexere oplossing dan eenvoudige systemen als bijv. 

Basecamp of Harvest, raden wij u aan een dialoog te voeren over welke behoeften 

er gedekt moeten zijn, ook als u zich nog maar in fase 1 bevindt en de markt wilt 

verkennen om inspiratie op te doen. 

 

Een presentatie biedt de unieke mogelijkheid voor overleg over waar de nadruk ligt 

bij de gewenste oplossing en vaak bespaart u tijd als u direct antwoord op uw vragen 

krijgt in plaats van de antwoorden te moeten zoeken op websites of in publieke 

omgevingen. 

 

Vergeet ook niet dat veel accountmanagers ook goede adviseurs zijn die vele 

anderen in vergelijkbare situaties hebben gesproken en vaak kunnen vertellen over 

best practices. Wij zien in de dialoog vaak meer behoeften naar voren komen dan 

waar het bedrijf in de inleidende fase aan had gedacht en dit kan helpen om de 

eisenspecificatie verder uit te breiden. 

 

En als u toch liever geen direct contact met een accountmanager wilt, hebben de 

meeste bedrijven een gratis demoversie van hun systeem en vaak video's en 

whitepapers waarin de processen worden uiteengezet. Deze kunnen echter 

onoverzichtelijk zijn als u het systeem niet eerder hebt gebruikt; waar moet u 

beginnen en wat is het belangrijkste? Buit de situatie dus uit en vraag om de hulp die 

u nodig hebt in de inleidende fase, zodat u goed beslagen ten ijs komt als u een 

beslissing moet gaan nemen. 

 

4 Evaluatie 

Als de eisenspecificatie eenmaal klaar is en u een presentatie hebt gehad van de 

verschillende systemen waaruit u moet kiezen, is het tijd voor een algemene 

evaluatie. 

 

Neemt u niet de definitieve eindbeslissing en zijn er meerdere belanghebbenden met 

een mening over het systeem, kan het een goed idee zijn om bij elkaar te gaan zitten 

en de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen tegen elkaar af te wegen. 

Twijfelt u of de leverancier bepaalde zaken wel of niet kan oplossen, is onze ervaring 
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dat het helpt om een korte vergadering te beleggen met de belanghebbende met de 

meeste kennis over het onderwerp en de leverancier. 

 

Denk hierbij bijv. aan een projectmanager met specifieke vragen over het opdelen 

van een project of aan de boekhoudafdeling met vragen over de 

integratiemogelijkheden met het ERP-systeem. Een vergadering kan deze 

belanghebbenden geruststellen, omdat ze weten dat het systeem in hun behoeften 

voorziet. Het proces blijft echter in handen van de projectmanager die het algemene 

doel voor ogen moet houden, zodat een belanghebbende niet ineens zijn eigen race 

rijdt en het project op een zijspoor zet. 

 

Een tweede aspect is dat hoe meer vergaderingen u met de leveranciers hebt, hoe 

beter u voor ogen krijgt wat u precies verwacht van de oplossing. Het kan zijn dat er 

nieuwe eisen aan de lijst worden toegevoegd na een gesprek met bijv. leverancier 3. 

Het is dan een goed idee om de extra eisen ook naar de twee andere leveranciers te 

sturen om te horen of zij ook aan deze wensen kunnen voldoen. U loopt anders de 

kans dat leverancier 1 niet aan de eisen kan voldoen omdat hij niet bekend was met 

de eis of dat u denkt dat hij niet aan de eis kan voldoen. Dit terwijl u de nieuwe 

behoeften nooit kenbaar hebt gemaakt aan de leverancier. Het kan bijv. zo zijn dat u 

in uw tijdregistratie behoefte hebt aan een takenstructuur in 5 niveaus. 

5 Het proces stapsgewijs 

1. Maak een eisenspecificatie 

 Bepaal welke eisen "business critical" zijn, welke "need to have" zijn en welke 

"nice to have" zijn. 

 Houd rekening met de behoeften van de verschillende belanghebbenden. 

 Wees realistisch; vermoedelijk kan niet aan alle behoeften worden voldaan 

met één systeem. 

2. Voer een dialoog met meerdere leveranciers 

 Wees niet bang om de leveranciers als adviseurs te gebruiken. 

 Zorg voor een presentatie. 

 Stel veel vragen. 
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3. Evalueer de verschillende leveranciers en oplossingen 

 Beleg eventueel een vergadering waarbij verschillende interne 

belanghebbenden en besluitvormers antwoord krijgen op hun specifieke 

vragen op hun vakgebied. 

 De projectmanager moet het algemene doel voor ogen houden met de 

aanschaf van het nieuwe systeem. 

 Zorg dat nieuwe eisen die in de loop van het proces aan het licht komen, 

worden verzameld en naar alle leveranciers worden gestuurd, zodat u zeker 

weet dat zij aan deze eisen kunnen voldoen, voordat er een beslissing wordt 

genomen. 

 

Met een goede voorbereiding komt u goed beslagen ten ijs bij het vinden van de 

beste oplossing voor het bedrijf en hebt u waarschijnlijk geen enkele fundamentele 

behoefte over het hoofd gezien. 

6 Honderd vragen voor uw eisenspecificatie 

Soms lijkt het opstellen van een eisenspecificatie een complex geheel. Wij hebben 

daarom allerlei vragen verzameld waar u bij stil zou moeten staan om te bepalen in 

welke behoeften een nieuw systeem minimaal moet voorzien. 

 

Er zijn veel meer vragen denkbaar en alleen de fantasie bepaalt de grenzen. Deze 

vragen zijn uiteraard gebaseerd op waar wij bij TimeLog tegenaan lopen in het 

verkoopproces bij de aanschaf van nieuwe tijdregistratie- en 

projectmanagementtools.  

 

6.1 Tijdregistratie 

1. ☐ Wat zou u graag willen verbeteren ten opzichte van uw huidige manier van 

tijdregistratie? 

2. ☐ Wilt u al uw tijd (intern en extern) registreren of alleen uw projecttijd 

(extern)? 

3. ☐ Is het belangrijk dat u één of meer commentaren aan uw tijdregistraties 

kunt toevoegen? 

4. ☐ Houden de medewerkers zich in de loop van de dag bezig met veel 

verschillende zaken of werken ze geconcentreerd meerdere uren aan één 

project?



 

10  

Whitepaper 

  

5. ☐ Moeten uw medewerkers tijd kunnen registreren via hun smartphone? 

6. ☐ Moet u tijd kunnen registreren op andere mobiele telefoons dan 

smartphones? 

7. ☐ Wilt u tijd registreren in minuten (01:30) of centiminuten (1,5)? 

8. ☐ Gebruiken uw medewerkers Outlook vaak en is er behoefte om tijd te 

kunnen registreren via Outlook? 

9. ☐ Moet u tijd kunnen registreren voor andere medewerkers? 

10. ☐ Moet u onjuiste tijdregistraties tussen projecten kunnen verplaatsen? 

11. ☐ Moet u een tijdregistratie kunnen opsplitsen in twee verschillende 

registraties? 

12. ☐ Hebt u offline tijdregistratie nodig? 

13. ☐ Hebt u een goedkeuringsproces nodig voor het rapporteren van uren? 

14. ☐ Moeten zowel de projectmanager als het afdelingshoofd uren 

goedkeuren? 

15. ☐ Wordt uw tijdregistratie iedere maand of iedere week afgesloten? 

16. ☐ Hoe handelt u momenteel uw overtijd af? 

17. ☐ Hoe zou u afwezigheid graag willen registreren? 

18. ☐ Moet u vakanties kunnen bijhouden? 

19. ☐ Wilt u graag de salarisberekening in uw salarissysteem kunnen 

ondersteunen? 

20. ☐ Hebt u vaste medewerkers voor wie overtijd moet worden berekend? 

21. ☐ Zo ja, welke overtijdregels hanteert u? 

22. ☐ Zijn er verschillende regels voor verschillende 

medewerkergroepen/afdelingen? 

 

6.2 Uitgavenverwerking 

23. ☐ Moet u (on)kosten kunnen registreren? 

24. ☐ Moet u reiskosten kunnen registreren? 

25. ☐ Moet u vergoedingen kunnen registreren? 

26. ☐ Moet u kilometers kunnen registreren? 
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27. ☐ Moet u in verschillende valuta's kunnen registreren? 

28. ☐ Moet u uitgaven aan de klant kunnen doorfactureren? 

29. ☐ Wilt u een toeslag over uw uitgaven kunnen berekenen? 

30. ☐ Hebt u een goedkeuringsproces nodig voor de uitgavenregistraties van 

medewerkers? 

31. ☐ Moet u onderscheid kunnen maken tussen uitgaven/facturen op kosten 

van het bedrijf en kosten van de medewerker? 

32. ☐ Moet u (on)kosten kunnen importeren en exporteren tussen verschillende 

systemen? 

 

6.3 Projectmanagement 

33. ☐ Welke contractvormen gebruikt u (bestede uren, fixed-price, rekening, 

servicecontracten, artikelen continu factureren)? 

34. ☐ Combineert u soms verschillende contractvormen in hetzelfde project? 

35. ☐ Hanteert u verschillende kostprijzen per medewerker? 

36. ☐ Hanteert u verschillende uurtarieven per medewerker? 

37. ☐ Hebt u klantspecifieke uurtarieven? 

38. ☐ Stelt u uw uurtarieven bijv. jaarlijks bij? 

39. ☐ Combineert u verschillende uurtarieven in hetzelfde project? 

40. ☐ Bij fixed-price projecten: wilt u de waardeberekening op basis van het 

gemiddelde uurtarief kunnen zien of voor hoeveel u het project had kunnen 

verkopen op bestede uren? 

41. ☐ Hoe bepaalt u het budget voor uw projecten op dit moment? 

42. ☐ Bepaalt u het budget zowel in uren als waarde? 

43. ☐ Hebben uw medewerkers een persoonlijk budget voor hun 

werkzaamheden aan de verschillende projecten? 

44. ☐ Bepaalt u het budget op faseniveau of alleen op het algemene 

projectniveau? 

45. ☐ Kunnen de waarde/uren voor uw projectbudget en -contract verschillen? 

46. ☐ Bepaalt u het budget voor uw projecten in verschillende valuta's?  



 

12  

Whitepaper 

 

 

47. ☐ Hoeveel faseniveaus gebruikt u voor uw meest complexe projecten? 

48. ☐ Wilt u graag specifieke resources aan uw projecten kunnen toewijzen of 

moet iedereen alle projecten kunnen inzien? 

49. ☐ Onderhanden werk kunnen berekenen? 

50. ☐ Is het belangrijk om de bij- en afschrijvingen van de projectfactuur te 

kennen? 

51. ☐ Wilt u graag Gantt-grafieken hebben? 

52. ☐ Maakt u gebruik van mijlpalen in uw projecten? 

53. ☐ Maakt u gebruik van het principe ETC (Estimated Time to Completion)? 

54. ☐ Hebt u projectsjablonen nodig, omdat sommige van uw projecten 

hetzelfde zijn? 

55. ☐ Hebt u Microsoft Project en wilt u projectplannen in het systeem kunnen 

importeren? 

 

6.4 Resourcemanagement 

56. ☐ Wilt u een overzicht hebben over de belasting van uw medewerkers? 

57. ☐ Plannen uw medewerkers hun tijd op dag- of weekbasis? 

58. ☐ Volgt u actief op of persoonlijke plannen worden gerealiseerd? 

59. ☐ Hebt u een overzicht nodig over vakantie/afwezigheid in uw 

resourceplan? 

60. ☐ Wilt u resources op basis van competenties kunnen koppelen? 

61. ☐ Wilt u het toekomstige inkomstenpotentieel kunnen zien op basis van uw 

geplande projecten? 

62. ☐ Wilt u kunnen zien of er in de toekomst ruimte is voor meer projecten? 

63. ☐ Wilt u geplande taken eenvoudig kunnen verplaatsen naar andere 

resources die het minder druk hebben? 

 

6.5 Facturering 

64. ☐ Factureert u uw klanten per project of in één keer op één factuur? 
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65. ☐ Hebben sommige van uw klanten een ander factuuradres dan 

bezoekadres? 

66. ☐ Willen uw klanten een gedetailleerde of een eenvoudige factuur? 

67. ☐ Wordt er in verschillende valuta's gefactureerd? 

68. ☐ Hebt u factuursjablonen in verschillende talen nodig? 

69. ☐ Hebt u meer factuursjablonen nodig? 

70. ☐ Komt het wel eens voor dat u een factuur naar boven of beneden moet 

bijstellen? 

71. ☐ Moeten registraties niet-factureerbaar kunnen zijn? 

72. ☐ Hebt u een speciale workflow voor het goedkeuren van facturen en 

factureringspotentieel? 

73. ☐ Wilt u het facturatieproces gescheiden houden van het project 

managementproces? 

74. ☐ Hebt u overzicht over uw geplande imkomsten in de toekomst? 

75. ☐ Hebt u meer factuurnummerseries nodig? 

 

6.6 Rapportage 

76. ☐ Welke kerncijfers gebruikt u momenteel? 

77. ☐ Welke medewerkerrapporten hebt u nodig? 

78. ☐ Wilt u de dekkingsgraad per project/klant/medewerker kunnen 

vaststellen? 

79. ☐ Wilt u een beeld hebben van de declarabiliteit van medewerkers en 

externe %? 

80. ☐ Wilt u kunnen analyseren waar u uw resources voor hebt gebruikt? 

81. ☐ Wilt u weten welke klanten u de meeste tijd hebben gekost en welke het 

meest rendabel zijn geweest? 

82. ☐ Wilt u weten welke branches u de meeste tijd hebben gekost en welke de 

meeste waarde hebben gecreëerd? 

83. ☐ Wilt u uw projectperformance ongeacht de projectgrootte kunnen 

vergelijken? 

 



 

14  

Whitepaper 

 

 

 

 

84. ☐ Wilt u weten welke projecten de meeste tijd hebben gekost en welke het 

meest rendabel zijn geweest? 

85. ☐ Wilt u kunnen rapporteren op afdelings- en teamniveau? 

86. ☐ Zo ja, uit hoeveel niveaus bestaat uw afdelingsstructuur op dit moment? 

87. ☐ Werkt u met EU-projecten en hebt u EU-rapportage nodig? 

 

6.7 De organisatie 

88. ☐ Wilt u het systeem kunnen indelen in afdelingen met verschillende 

niveaus? 

89. ☐ Hebt u internationale medewerkers of kantoren in het buitenland en wilt u 

kunnen wisselen tussen meerdere talen per medewerker? 

90. ☐ Hebben de internationale kantoren hun eigen specifieke taken en hebt u 

verschillende prijslijsten in verschillende valuta's nodig? 

91. ☐ Maakt u gebruik van bonussen in uw organisatie en zo ja, op basis van 

welke key performance index-cijfers worden de bonussen berekend? 

 

6.8 Aanvullende overwegingen 

92. ☐ Hebt u behoefte aan integratie met andere systemen, zoals boekhoud- of 

salarissystemen? 

93. ☐ Wilt u data kunnen halen uit Excel, Word, XML of .txt? 

94. ☐ Kunt u coderen m.b.t. een API of hebt u hierbij hulp nodig? 

95. ☐ Hebt u al een CRM-systeem of wilt u graag dat de verkoopafdeling hun 

eigen pipeline beheert? 

96. ☐ Wilt u uw klantendatabase kunnen segmenteren door uw eigen criteria te 

gebruiken? 

97. ☐ Ondersteunt u uw klanten momenteel met een helpdesksysteem? 

98. ☐ Wilt u informatie met uw klanten kunnen delen via een extranet? 

99. ☐ Hebt u behoefte aan documentverwerking via Office365, SharePoint, 

Dropbox enz.? 

100. ☐ Wilt u een kopie van uw productiesysteem hebben om nieuwe processen 

en functies te kunnen testen? 


