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bedrijf stromen. ‘We hebben drie kerncompetenties. 

De eerste is het opzetten van websites en online 

campagnes, de tweede het bedenken en realiseren 

van e-commerce-oplossingen op maat. En als 

laatste het maken van maatwerk-software en 

applicaties. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld 

data leveren over webshopbezoek en conversie, 

waarmee een datamining-specialist bij een klant uit 

de voeten kan.’

Veelvuldig overleg met de klant is voor Estrategy 

een voorwaarde. ‘Op die manier groei je samen, 

dan weet je wat er speelt binnen een bedrijf en kun 

je het beste meedenken. Het merendeel van onze 

relaties is dan ook al jaren klant bij ons.’ 

Ook ‘traditionele’ ondernemingen die de stap 

naar hun online-activiteiten willen stroomlijnen, 

kunnen bij Estrategy terecht. ‘Wat we, anders dan 

veel andere webshop-ontwikkelaars, bijvoorbeeld 

goed aankunnen is de koppeling van een webshop 

aan de bekende ERP-systemen voor fi nanciële 

administratie als Exact, Unit4 en SAP.’ 

En heb je als fi etsliefhebber ooit wel eens iets 

besteld via Xycle.nl dan zat dezelfde Jean-Marc 

Dagevos achter deze goed lopende webshop. ‘Om 

ons nog beter te kunnen verplaatsen in de uitdaging 

van onze klant hebben we in 2008 onze eigen 

webshop opgezet, xycle.nl, xycle.be

en xycle.lu. Daar hebben we heel veel van geleerd. 

We verkochten online racefi ets- en mountainbike-

onderdelen, iets waar we zelf ook erg in 

geïnteresseerd zijn. Uiteindelijk groeide het succes 

ook ons boven het hoofd, dus we hebben de shop 

afgelopen februari verkocht, aan een dedicated 

fi etsenliefhebber. En ja, die is sindsdien klant bij ons.’

‘Iemand die een webshop begint kan natuurlijk 

bij ons terecht, maar we denken vooral dat we 

het verschil kunnen maken als de groei te groot 

wordt en standaardoplossingen niet meer voldoen’, 

vertelt Dagevos. ‘De koppeling van back-end aan 

de voorkant van de webshop is vaak een probleem 

dat wij met slimme oplossingen, eventueel op maat, 

uit de wereld kunnen helpen. We verbeteren de 

performance en de functionaliteit en zorgen voor 

effi cient werkende applicaties.’

Als de essentiële bedrijfsprocessen geoptimaliseerd 

zijn, komt de volgende stap, vertelt hij. ‘Dan zetten 

we gezamenlijk de strategie uit en helpen de klant 

zijn ideeën in onderscheidende oplossingen om 

te zetten. Is het doel om crossborder te gaan, 

dan kunnen we met behulp van geo targeting 

zorgen dat iedere klant de site in zijn eigen taal 

ziet, en uitsluitend bestaalsystemen uit dat land 

voorgeschoteld krijgt. We bieden een totaalconcept 

aan, van het conceptualiseren van de e-commerce-

strategie tot realisatie.’

De focus van Estrategy ligt op technologie, maar 

ook vraagstukken op het gebied van concept, 

design en marketing doen de creativiteit in het 

Vijftien jaar geleden begon Jean-Marc Dagevos 

Estrategy. Van applicatiebouwer en software-

ontwikkelaar evalueerde het bureau tot, zoals de 

naam al zegt, strategisch partner in alle mogelijke 

vraagstukken op het gebied van e-commerce, met 

klanten in Nederland en België. 

Aan tafel bij:

Jean-Marc Dagevos 

van Estrategy

‘We groeien mee 

met de klant’

‘We denken vooral dat 

we het verschil 

kunnen maken als 

de groei te 

groot wordt en 

standaardoplossingen 

niet meer voldoen’ 
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De zomer is altijd weer een moment om 
de blik te verruimen, bestaande zaken en 
nieuwe ontwikkelingen te overdenken en 
te focussen op de meest kansrijke zaken. 
Grote kansen liggen er bijvoorbeeld op het 
vlak van internationale ecommerce, ook wel 

crossborder genoemd. Zijn wij in Nederland in 
staat om deze next step te maken? We hebben 
het voorgelegd aan onze klanten. Door het 
aantrekken van de economie wordt het ook 
zaak om de sales- en de organisatorische 
slagkracht te vergroten. Online oplossingen 

spelen daarin onmiskenbaar een rol. Of het nu 
gaat om een nieuwe site, een ondersteunende 
app, een klantportaal of backoffice omgeving 
wij overtreffen graag de verwachting. Hoe we 
dat doen? Het antwoord lees je in een leuk 
interview met het vakblad Twinkle. 

Maatwerk software      Websites & apps      ERP Software      Webshops  
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Crossborder ecommerce
Ecommerce blijft in Nederland nog steeds alle verkoop en omzetrecords verbreken. Online blijft 
er echter nog genoeg werk aan de winkel. Zo blijkt uit grootschalig onderzoek naar cross border 
ecommerce in Europa dat Nederlandse webshops maar weinig internationaal verkeer trekken. 
Slechts 1 op de 8 bezoekers komt uit het buitenland. Voor veel online verkopende partijen ligt 
het grootste groeipotentieel echter buiten de eigen landsgrenzen. Dreigt Nederland daarmee 
achterop te raken in het europese ecommerce landschap? Deze vraag hebben we voorgelegd 
aan twee van onze klanten.  

Alles begint online
Echt bijna alles begint vandaag de dag 
online. Denk aan het voortraject wanneer 
je een aankoop doet; je vergelijkt, is het 
bedrijf online aanwezig, zijn er recensies 
achtergelaten, kan ik online bestellen 
of reserveren, etc. Heb je een afspraak 
met een nieuwe klant, dan  is het eerste 
wat je doet de website bekijken. Elke 
bezoeker die voor het eerst jouw site 
bezoekt beoordeelt deze binnen 10 
seconden. Het is dus van groot belang 
dat je een goede online indruk maakt. 

Hoe staat het met jouw online presence, 
benut je alle mogelijkheden of laat je 
kansen liggen? Wij zijn erop getriggerd 
om voor onze klanten het maximale 
resultaat te halen uit de kansen die 
het internet biedt. Altijd op zoek naar 
het optimum tussen ambities en 
mogelijkheden. Of het nu gaat om een 
website, webshop, klantportal, app 
of maatwerk software ons internet- 
software team staat voor jou klaar. Jij de 
business, wij de technologie.         

Estrategy is certified partner van Exact. 
Dat betekent kortere lijnen en een goede 
aanvulling op onze dienstverlening en 
software oplossingen. Zo biedt 4FOOD 
ERP software al een koppeling met Exact 
Globe. Een interface met het content 
management en webshopplatform volgt 
eind dit jaar. www.estrategy.nl/exact

25.000 opleidingen per jaar
Wat als je bedrijf het goed doet, jouw opleidingen steeds sneller 
vollopen en de organisatie bijna uit zijn jasje groeit? Juist! Dan 
neem je contact op met Estrategy. Met directie en management 
zijn wij rond de tafel gegaan en hebben het gehele proces tegen 
het licht gehouden. Wat kan er anders worden georganiseerd, 
wat moet er worden geautomatiseerd. Op basis daarvan is 
het projectplan opgesteld. De doelstelling? De huidige 12.000 
opleidingen per jaar te verdubbelen, met dezelfde administratieve 
bezetting. Het nieuwe opleidingssysteem, Coach, gaat dit 
faciliteren. Deze organisatie gaat het helemaal maken! 

088 - 0222800 

Simon Roelse van Binnenvaartwinkel.nl: Wij zien en ondervinden dat ons 
werkgebied zich uitbreidt naar het Duitse Ruhrgebied, Frankrijk en België. 
Om onze klanten beter te bereiken zal er een inhaalslag, vertaalslag 
gemaakt moeten worden om onze webwinkels te vertalen naar technisch 
Duits en Frans. Het potentieel in de markt is groot genoeg en uitermate 
geschikt voor pakket bezorging omdat landen als Frankrijk en Duitsland 
zeer groot zijn. 

Mitch Smulders van Smulderstextiel.nl: Ik denk dat juist omdát 
er zoveel kansen liggen in het buitenland, Nederland totaal niet 
achterop zal raken in dat Europese landschap. Met onze Nederlandse 
handelsgeest zijn we juist in staat succesvolle stappen over de grens 
te zetten en te concurreren met regionale bedrijven.  

De keuze om internationaal te gaan wordt voor een groot deel bepaald door de volwassenheid 
van de ecommerce organisatie erachter. Is het bedrijf zodanig georganiseerd dat een stap 
naar het buitenland een logisch vervolg is op de huidige marktontwikkeling? Ook technisch 
gezien dient het ecommerce platform deze internationalisering te ondersteunen. Wanneer er 
crossborder ambities zijn, neem dan tijdig contact op zodat hiervoor gezamenlijk een plan van 
aanpak kan worden uitgewerkt. 
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Onze nieuwe look & feel
We zijn deze zomer begonnen met het uitrollen van 
de nieuwe look & feel van onze applicaties. Tussen 
de eerste schetsen en de realisatie ligt heel wat 
bloed, zweet en een paar traantjes. Gebruik je een 
webapplicatie van Estrategy, dan wordt deze de 
komende tijd geupdate naar de nieuwe look & feel. 
We hopen dat ook jij er blij van wordt.

sales@estrategy.nl

dit artikel verscheen eerder in
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bedrijf stromen. ‘We hebben drie kerncompetenties. 
De eerste is het opzetten van websites en online 
campagnes, de tweede het bedenken en realiseren 
van e-commerce-oplossingen op maat. En als 
laatste het maken van maatwerk-software en 
applicaties. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld 
data leveren over webshopbezoek en conversie, 
waarmee een datamining-specialist bij een klant uit 
de voeten kan.’

Veelvuldig overleg met de klant is voor Estrategy 
een voorwaarde. ‘Op die manier groei je samen, 
dan weet je wat er speelt binnen een bedrijf en kun 
je het beste meedenken. Het merendeel van onze 
relaties is dan ook al jaren klant bij ons.’ 
Ook ‘traditionele’ ondernemingen die de stap 
naar hun online-activiteiten willen stroomlijnen, 
kunnen bij Estrategy terecht. ‘Wat we, anders dan 
veel andere webshop-ontwikkelaars, bijvoorbeeld 
goed aankunnen is de koppeling van een webshop 
aan de bekende ERP-systemen voor fi nanciële 
administratie als Exact, Unit4 en SAP.’ 

En heb je als fi etsliefhebber ooit wel eens iets 
besteld via Xycle.nl dan zat dezelfde Jean-Marc 
Dagevos achter deze goed lopende webshop. ‘Om 
ons nog beter te kunnen verplaatsen in de uitdaging 
van onze klant hebben we in 2008 onze eigen 
webshop opgezet, xycle.nl, xycle.be
en xycle.lu. Daar hebben we heel veel van geleerd. 
We verkochten online racefi ets- en mountainbike-
onderdelen, iets waar we zelf ook erg in 
geïnteresseerd zijn. Uiteindelijk groeide het succes 
ook ons boven het hoofd, dus we hebben de shop 
afgelopen februari verkocht, aan een dedicated 
fi etsenliefhebber. En ja, die is sindsdien klant bij ons.’

‘Iemand die een webshop begint kan natuurlijk 
bij ons terecht, maar we denken vooral dat we 
het verschil kunnen maken als de groei te groot 
wordt en standaardoplossingen niet meer voldoen’, 
vertelt Dagevos. ‘De koppeling van back-end aan 
de voorkant van de webshop is vaak een probleem 
dat wij met slimme oplossingen, eventueel op maat, 
uit de wereld kunnen helpen. We verbeteren de 
performance en de functionaliteit en zorgen voor 
effi cient werkende applicaties.’

Als de essentiële bedrijfsprocessen geoptimaliseerd 
zijn, komt de volgende stap, vertelt hij. ‘Dan zetten 
we gezamenlijk de strategie uit en helpen de klant 
zijn ideeën in onderscheidende oplossingen om 
te zetten. Is het doel om crossborder te gaan, 
dan kunnen we met behulp van geo targeting 
zorgen dat iedere klant de site in zijn eigen taal 
ziet, en uitsluitend bestaalsystemen uit dat land 
voorgeschoteld krijgt. We bieden een totaalconcept 
aan, van het conceptualiseren van de e-commerce-
strategie tot realisatie.’

De focus van Estrategy ligt op technologie, maar 
ook vraagstukken op het gebied van concept, 
design en marketing doen de creativiteit in het 

Vijftien jaar geleden begon Jean-Marc Dagevos 
Estrategy. Van applicatiebouwer en software-
ontwikkelaar evalueerde het bureau tot, zoals de 
naam al zegt, strategisch partner in alle mogelijke 
vraagstukken op het gebied van e-commerce, met 
klanten in Nederland en België. 
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Jij de business, wij de technologie



Colofon: Estrategy  realiseert websites, internet- en software applicaties die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. De combinatie van marketing, bedrijfskundige kennis & techniek levert een 
oplossing die u een voorsprong geeft op de concurrent. upd@te geeft een overzicht van recente projecten van estrategy. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen - geheel of gedeeltelijk - is 
toegestaan mits voorzien van de bronvermelding: Upd@te, een uitgave van Estrategy. Upd@te is met de grootste zorg samengesteld. Estrategy kan echter niet aansprakelijk gesteld worden 
voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. 
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Geen organisatie is hetzelfde. En dus komen 
standaard softwareoplossingen vaak tekort. 
Althans, wanneer je je klanten graag optimaal 
bedient. Daarom bieden wij online intuïtieve 
bedrijfssoftware toegesneden op de behoefte 
van je klant. Denk aan applicaties voor 
projectmanagement, financieel, productie, 
onderwijs, logistiek, marketing of onderzoek. 
De mensen achter Estrategy zijn niet alleen 
technisch en enorm creatief, ze zijn ook altijd 
op zoek naar de beste oplossing voor onze 
opdrachtgever. Wij houden van structuur en 
overzicht tijdens het project, we starten dan

ook met een uitgebreid overleg waarin 
duidelijk wordt wat jullie wensen zijn. Daarna 
wordt een projectplan uitgewerkt. Na de 
verdere inventarisatie wordt een functioneel 
plan en userdesign gepresenteerd.  
Na jouw goedkeuring is het tijd om te 
gaan ontwikkelen. De voorlopige versie 
wordt samen beoordeeld en waar nodig 
bijgesteld. Zo bereiken we samen het beste 
eindresultaat. Zorgeloze software die je 
organisatie, applicatie of website versoepelt 
en stroomlijnt. En allemaal online. Efficiënter 
kan niet. Jij de business, wij de technologie.

Veel ondernemers klagen dat ze te 
weinig klanten binnenhalen via internet. 
Verrassend, want de online bestedingen 
groeien gigantisch. Voorkom dat je 
concurrenten met jouw klanten aan 
de haal gaan. Onderscheid jezelf met 
superaantrekkelijke marketing op internet!

In dit boek krijg je de geheime formule voor 
opvallende online marketing, plus een 
groot aantal Nederlandse voorbeelden. 
Dit boek is een absolute must-read voor 
iedereen die zijn klanten online gek wil 
maken

EAN: 9789089653345 | mgtbk.nl/1jo9nf

Software op maat
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Maak ze gek!


