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Een aantal jaar geleden trapte ik een berg 

op, van bocht naar bocht met daartussen 

eindeloze stukken zinderend asfalt. Beetje 

bij beetje, trap voor trap, klim je naar boven 

en na een paar uur ploeteren word je beloond 

met een prachtig uitzicht op de top van een 

vulkaan. Met als toetje een 50 km afdaling. 

Missie geslaagd. Sindsdien heb ik geen echte 

fietsuitdagingen meer ondernomen en dat zie 

je op meerdere fronten terug: de rekbaarheid 

van de fietskleding wordt steeds meer op 

de proef gesteld en de conditie is niet meer 

wat het geweest is. Stilaan begint het weer 

wel te kriebelen en daarmee begint eigenlijk 

ook het stellen van nieuwe doelen. Net zoals 

dat zakelijk gaat, begint dat met de zin in een 

nieuwe stap, een nieuw avontuur. Volgend 

jaar moet het er maar weer eens van komen, 

dus gaan we komende tijd gebruiken om daar 

naar toe te werken. Een prestatie, in welke 

vorm dan ook, zakelijk, prive, online of offline, 

het komt maar zelden plotseling uit de lucht 

vallen. Het is meestal een proces van eerste 

idee, naar kleine succesjes wat gaandeweg 

leidt tot steeds grotere stappen. In deze 14e 

editie van onze jaarlijkse nieuwsbrief staan 

we stil bij een aantal recente projecten en 

gaan we verder in op de mogelijkheden van 

een klantportaal. We zien daar namelijk heel 

veel kansen voor onze klanten. Namens 

ons hele team wens ik je veel leesplezier en 

inspiratie met deze nieuwe Upd@te.

Waar sta jij volgend jaar?

  Maatwerk software       E-commerce       Online identity       ERP software

Upd@te

Recente projecten Klantportaal Software oplossingen
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Mama’s Maaltijden

Een nieuw concept 
vraagt om een nieuwe 
webshop

De eigenaren van Mama’s Maaltijden lieten 

door Estrategy hun webshop bouwen en 

vertellen over hun onderneming, waar 

hun klantenportaal aan moest voldoen en 

hoe het nu functioneert.    

Rick Hageman en Serdar Tolenaar zijn 

allebei supermarktondernemer. “Dan werk 

je weleens over en warm je een kant-en-

klaarmaaltijd op. Uit ervaring weten we 

dus dat in die markt ruimte is voor meer 

smaak en betere kwaliteit. Serdar ging zijn 

zaak verbouwen en besloot de keuken uit 

te breiden, koks aan te nemen en kant-

en-klaarmaaltijden te gaan verkopen. Bij 

tien supermarkten in de regio Hillegom 

kwamen die ook in het schap te liggen. 

Dat liep meteen als een trein. Food-

ondernemer Henk Brussaard stelde toen 

voor het concept landelijk uit te rollen. 

We hebben een plan opgesteld, een naam 

bedacht en een productiepartner gevonden. 

Zo was Mama’s Maaltijden geboren!

Gevarieerd aanbod

De maaltijden van de jonge onderneming 

onderscheiden zich door kwaliteit en smaak. 

Rick vervolgt: “We hebben inmiddels zo’n 

twintig varianten: van Surinaams, Indisch 

en Italiaans tot Hollandse stamppotten. 

Omdat onze klanten die makkelijk moeten 

kunnen bestellen, gingen we op zoek 

naar een partner voor onze webshop. 

Via Google kwamen we bij Estrategy en 

dat voelde meteen goed. We wilden een 

eenvoudig en snel systeem voor zowel 

onze klanten, producent als distributeur. 

Waar je makkelijk de aantallen invoert en 

met één druk op de knop de maaltijden 

van je keuze kunt bestellen. Ook hebben 

we een automatisch bestelsysteem 

laten inbouwen. Op basis van data wordt 

automatisch je order gegenereerd.

Eenvoudig bestellen

Inmiddels is het klantportaal 

geïmplementeerd en draait het naar volle 

tevredenheid. “Vier keer per week worden 

de maaltijden besteld en tot nu toe gaat dat 

soepel.“ We zijn nu nog bezig het systeem 

aan onze boekhouding te koppelen en 

hier en daar wat aan het afstellen. Onze 

opdracht aan Estrategy was helder en 

zij hebben dat vertaald naar een mooi 

klantportaal. Zo kunnen onze klanten 

eenvoudig onze kwaliteitsproducten 

bestellen.

Cliënt zorgportaal
Veel ouderen willen graag langer zelfstandig blijven wonen. 

Om dat mogelijk te maken is zorghulp op afstand – zoals 

wordt aangeboden door Maatje in Zeeland – van groot belang. 

Op verzoek van deze organisatie is door Estrategy meegedacht over de 

mogelijkheden om de interne processen te automatiseren. Naar aanleiding 

daarvan is door Estrategy recent een cliënt-zorgportaal opgeleverd voor 

een digitale workflow voor de aanvraag, inlog voor de abonnees tot en met 

rapportages en verantwoording. Het portaal kan in de toekomst worden 

uitgebreid met nieuwe functionaliteit.

Meer informatie? 

Scan de QR-code met je mobiel  
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Een app speciaal voor jouw bedrijf
Hoe handig is dat, een app die precies doet wat jij nodig hebt. Speciaal 

voor jouw organisatie, bijvoorbeeld voor je medewerkers, klanten of 

leveranciers. Estrategy helpt je met slimme applicaties die passen bij 

de professionaliteit van jouw organisatie en naadloos aansluiten op de 

verwachtingen van de gebruikers.  Zo is recent een nieuwe app ontwikkeld 

voor de planning van projecten en medewerkers van VLB. Wij denken 

graag mee als het gaat om het optimaliseren van bedrijfsprocessen met 

behulp van gebruiksvriendelijke software oplossingen.

Klantportaal

Een klantportaal biedt 
veel gemak: extra omzet, 
lagere orderkosten en 
hogere klantwaardering 

Welke stappen kunnen in jouw organisatie 

efficiënter? Bijvoorbeeld zaken die nu nog 

handmatig of buiten standaard software 

om worden uitgevoerd. Dat kan door 

middel van digitalisering eenvoudiger. 

Een centrale online plek voor je klanten 

kan een interessante win-winsituatie 

opleveren. Want een klantportaal van 

Estrategy wordt helemaal naar jouw 

wensen ingericht, of juist opgebouwd uit 

standaard functionaliteiten. 

De klant centraal

De basis bestaat uit een inlogportaal voor 

al je klanten. Dit portaal is naar keuze in 

te richten met extra functionaliteiten zoals 

direct bestellen, bestellijsten, prijslijsten 

en kortingsstaffels. Op die manier bied 

je klanten de mogelijkheid om direct en 

online te bestellen: 24 uur per dag, 7 dagen 

per week. 

Sales, service en meer

Een andere graag geziene functie 

van een klantportaal is meer gericht 

op informatieoverdracht zoals 

verbruikshistorie, rapportages of 

(kwaliteits)documentatie. Wat het 

uitgangspunt van jouw klantportaal ook 

is, belangrijk is dat vooraf de doelstelling 

van het portaal duidelijk is, dat de 

functionaliteiten voor de gebruikers hier 

naadloos op aansluiten en in de tijd zijn 

uit te breiden. Desgewenst geïntegreerd 

met andere softwaresystemen.

Win-win 

De ervaring leert dat digitalisering aan 

klantzijde snel wordt terugverdiend door 

extra omzet, lagere kosten en een hogere 

klantwaardering. 

Digitalisering

Benieuwd hoe een klantportaal 

jouw organisatie kan helpen? 

Contact ons om verder te sparren 

en de mogelijkheden te bespreken.  

Meer informatie? 

Scan de QR-code

Mogelijkheden:

•  Klant-inlog

•  Klant-accounts

•  Direct bestellen

•  Bestellijsten

•  Prijslijsten

•  Kortingstaffels

•  Voorraadbeheer

•  Orderhistorie

•  Product Information - PIM

•  Retourafhandeling

•  Kwaliteitsdocumenten

•  Tracking & tracing

•  Meldingen

•  Herinneringen

•  Rapportages

•  EDI-koppeling

•  Software-integratie
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Ons team bestaat uit 
specialisten met kennis 
en ervaring van techniek, 
user experience design 
en bedrijfskundige 
processen 

Ken je Estrategy vanuit een bepaalde 

oplossing, dan denk je misschien niet 

zo snel aan onze andere diciplines. Als 

afsluiting in deze Upd@te daarom een 

kort overzicht van zaken waarvoor je altijd 

contact kunt opnemen. We denken graag 

met je mee!

Maatwerk applicaties

Maatwerksoftware van Estrategy geeft 

jouw organisatie een boost. Zorgeloze 

software op maat die werkt voor jou. 

E-commerce oplossingen

Voor webshops met ambitie werken wij 

graag mee aan het maximaliseren van het 

gewenste e-commerce succes. Meer traffic 

vraagt om een toegewijd softwareteam. 

ERP-software

Estrategy biedt passende ERP-oplossingen 

voor voedselproducerende bedrijven. Het 

resultaat: meer controle, meer efficiency, 

meer rust en meer groeimogelijkheden.

Dynamische websites

Welke internetstrategie kies jij? Betrek 

Estrategy bij jouw doel en zet de eerste stap 

naar online succes.

Klantportaal

Benieuwd hoe een klantportaal jouw 

organisatie kan helpen? Gebruik onze 

kennis en ervaring om jouw organisatie te 

digitaliseren. 

Software integratie

Combineer relevante data en koppel 

meerdere softwaresystemen aan elkaar, 

Estrategy zorgt dat het werkt voor jou. 

Rapportages 

Om een completer beeld te krijgen, 

kiezen steeds meer organisaties voor 

overzichtelijke rapportages of dashboards 

waarop de resultaten snel zijn terug te 

vinden.

Scanning en Barcodelabeling

Breng jouw  organisatie een stap verder 

door middel van scanning. In onderling 

overleg en na inventarisatie op locatie 

bespreken we de mogelijkheden. 

Wij werken graag aan software oplossingen 

om je verder te helpen in de digitale transitie.

De voordelen van 
Software op maat

Flexibele maatwerksoftware die zich 

aanpast aan jouw situatie. 

• Functionaliteiten zelf te bepalen

• Interface geheel naar eigen wens 

• Vereenvoudig je werkproces

• 100% fit met bedrijfsvoering

• Toegespitst op de eigen situatie

• Makkelijk uit te breiden bij groei

• Aanpassingen altijd mogelijk

• Integreren met andere software

• Geen jaarlijkse licentiekosten

• Geld-en tijdbesparend

Meer weten?

Scan de QR-code 

met je mobiel


