
Headless - de moderne
e-commerce oplossing
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De afgelopen maanden en de COVID-19 pandemie hebben ondernemers 

gedwongen nog kritischer naar hun bedrijf te kijken. De ondernemers die 

een e-commerce bedrijf runnen, weten hoe belangrijk hoge prestaties en 

veiligheid zijn voor de stabiliteit van het winkelplatform.

Met de sluiting van fysieke winkels hebben veel merken een toename van online verkoop 

vastgesteld. Met een dergelijke toename van het verkeer kan blijken dat de huidige 

monolithische architectuur niet voldoende is om het bedrijf op te schalen.

Headless oplossingen kunnen niet alleen het beheer van een online winkel verbeteren, 

maar ook gebruikers een uitstekende winkelervaring bieden. Via dit  e-book leert u wat de 

voordelen van headless zijn en waarom het de moeite waard is om er vandaag al in te 

investeren.
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Wat is headless?

Laten we eens kijken naar het traditionele model van een online winkel. Het bestaat uit 
drie elementen:

1. Een database waarin alle productinformatie, zoals foto's, beschrijvingen, 

productnamen worden opgeslagen.

2. Backend, dit is de laag die informatie uit de database verwerkt, samen met de CMS 

om de winkel te beheren.

3. Frontend, d.w.z. het zichtbare deel voor de eindgebruiker, b.v. de klant van de 

winkel.

In het headless model werkt het derde deel (head), d.w.z. de frontend, onafhankelijk van 
de rest en communiceert ermee via API.

Het is een technologie om de backend (d.w.z. de hele technische achtergrond 
die verantwoordelijk is voor de werking van de applicatie) van de frontend 
(d.w.z. alles wat de gebruiker ziet) te scheiden. Waarom is een dergelijke 
scheiding gunstig? Omdat het onder andere een betere optimalisatie van de 
service mogelijk maakt, het aanpast aan de verwachtingen van de gebruiker 
of aan de voorzijde experimenteert zonder aan de backend te "knoeien".
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Headless is een goede oplossing voor iedereen die hun bedrijfswebsite wil transformeren 

in een online winkel. Met de opkomst van een dergelijke zakelijke behoefte is er een 

probleem om een enorme hoeveelheid inhoud te combineren met een shop engine. De 

oplossing is headless, omdat het een dergelijke verbinding mogelijk maakt zonder een 

winkelwebsite helemaal opnieuw te maken en gegevens, inhoud of productbeschrijvingen 

van de oude versie erin te importeren.

Tot voor kort was de digitale aanwezigheid van bedrijven beperkt tot een website die 

meestal een informatieve- en imago rol had. Tegenwoordig is het hebben van een 

responsieve website niet meer genoeg en moeten merken een consistente 

gebruikerservaring via alle kanalen verstrekken. Naast het consumeren van inhoud op 

verschillende apparaten, communiceren gebruikers met het merk met behulp van 

kunstmatige intelligentie, internet of Things-apparaten, chats en andere technologieën.

Het groeiende aantal touchpoints dwingt ondernemers om een breder beeld te krijgen 

van de aangeboden diensten en programmeurs om te zoeken naar oplossingen op basis 

van headless- en microservices technologieën.
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Het is onmogelijk om over headless te praten zonder microservices te vermelden. 

Microservices-architectuur wordt gebruikt in moderne systemen en bestaat uit een 

combinatie van zowel interne als externe services die zijn verbonden door hun API. In een 

dergelijk model is elke service zelfvoorzienend en streeft het een specifiek zakelijk doel 

na. In tegenstelling tot de monolithische architectuur, die was gebaseerd op één 

gemeenschappelijke motor, werken we, wanneer we een verandering in een bepaalde 

service willen aanbrengen, aan een specifieke microservice en bouwen we een systeem 

niet helemaal opnieuw.

Meer over microservices

Systemen van de nieuwste generatie zijn gebouwd in het headless- en 
API-first model, wat betekent dat ze gemakkelijk kunnen worden 
geïntegreerd in elke andere toepassing, ongeacht de gebruikte 
technologie.

Monolith Mikroservices
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De meeste grote winkelplatforms werden gemaakt in een tijd waarin desktop winkelen het 

meest populair was en mobiele commercie aan de horizon verscheen. Winkels die op dat 

moment werden gecreëerd, werden aangepast aan computerschermen. Weinig mensen 

vermoedden dat het winkelen over enige tijd niet alleen op computers zal worden gedaan, 

maar ook vanaf smartphones, tablets, met het gebruik van de stem, bots, met het gebruik 

van kunstmatige intelligentiemechanismen, via sociale mediakanalen en zelfs met het 

gebruik van ... een knop (Amazon Dash Button).

De ontwikkeling van omnichannell en de veelheid van manieren om met gebruikers te 

communiceren is tegelijkertijd een geweldige kans en een uitdaging voor merken. 

E-commerce providers kunnen hun klanten op nieuwe manieren bereiken, maar ze 

hebben de juiste tools nodig om dit te doen. En als het gaat om moderne oplossingen is 

Headless het beste antwoord.
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Mobiel winkelen - toen en nu

Source: statista.com/statistics/557951/mobile-commerce-transaction-value-worldwide



Wat zijn de 
voordelen van 
Headless?
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E-commerce is een zeer concurrerende industrie. Vooral vandaag, wanneer online 

verkopen steeds belangrijker worden en ondernemers hun bedrijven online verder 

uitbreiden. Succes hangt grotendeels af van de mogelijkheid om klanten een 

consistente, gemakkelijke en aangepaste winkelervaring op alle kanalen te bieden. Dat 

is de reden waarom meer en meer managers ervoor kiezen om headless-technologie te 

gebruiken om de flexibiliteit en schaalbaarheid van bedrijven te vergroten en de best 

mogelijke winkelervaring te bieden.

Headless gaat vaak hand in hand met PWA (Progressive Web-app). Dankzij deze oplossing 

kunnen gebruikers de winkelwebsite eenvoudig op hun telefoons installeren. De ervaring 

van het gebruik van de service is dan vergelijkbaar met het gebruik van native mobiele 

applicaties.

Headless is een combinatie van eenvoud en gebruiksgemak met behulp van de nieuwste 

technologieën. PWA is een combinatie van het beste van zowel browser- als 

toepassingsgebruik. Samen vormen ze een geweldig team dat de werking van een 

online winkel en de winkelervaring van gebruikers zal verbeteren.
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Headless voordelen

Meerdere weergaven met één 
backend

U kunt de shop weergave aanpassen aan 
verschillende apparaten. Met een API die 
de backend met de voorkant verbindt, 
kunnen we een volledig apart uiterlijk 
maken voor uw winkel, POS-systeem of 
mobiele applicatie.

Betere performance

Minder queries naar de database en 
updates zonder de backend erbij te 
betrekken. Net als bij PWA kan een 
snellere werking van de site de 
conversie in de winkel verhogen.

Flexibiliteit

Dit betekent dat u elke taal en raamwerk 
kunt gebruiken, afhankelijk van uw 
behoeften.

Betere veiligheid

Het gebruik van headless minimaliseert 
het aantal potentiële bedreigingen en 
"kwetsbaarheden" in de service 
waardoor het systeem kan worden 
gehackt.

Een makkelijke orderverwerking

Met de mogelijkheid om alle apparaten 
vanuit één plaats te beheren.

Maatwerk

Dankzij Headless hoeft u geen 
kant-en-klare oplossingen te gebruiken, 
kunt u zowel de backend- als de 
frontend-laag aanpassen aan uw 
behoeften.
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Een stabiel en efficiënt winkelplatform is een must. Headless commerce is 

vooral handig tijdens verkooppieken (promotiecampagnes, Black Friday), 

wanneer u een systeem nodig hebt dat een groot aantal bestellingen aankan 

zonder de backend te overbelasten.

In de headless e-commerce kunt u het systeem bijwerken (bijv. aanpassen aan de 

vereisten van nieuwe smartphones) zonder zich zorgen te hoeven maken over de 

instabiliteit van het hele platform. Hierdoor is de winkel nog sneller en beter geschikt 

voor de verwachtingen van de klanten. Dergelijke updates kunnen vaker worden gemaakt 

zonder het hele team erbij te betrekken en 's nachts worden geïmplementeerd. Het 

bijwerken van de frontend-laag heeft geen invloed op de backend of orderverwerking.

Bovendien kunt u experimenteren met het uiterlijk van de winkel zonder voor een 

vertraging te vrezen.

Denk er wel aan dat Headless een goed gekwalificeerd team vereist (vaak met hogere 

uurtarieven), wat de tijd en kosten van implementatie van deze oplossing verhoogt. Om het 

falen van een dergelijk project te minimaliseren, is het de moeite waard om een 

e-commerce bureau te kiezen dat uitgebreide ervaring heeft met het implementeren van 

Headless.

 



Case studies
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1,8 s
de laadtijd van de pagina is afgenomen - 
momenteel bedraagt deze 1,8 seconden  

(GTMetrics data)

Castorama
Headless verhoogd de laadsnelheid van de pagina

Castorama is één van de grootste online winkels in Polen en verwerkt zeer hoog 

dataverkeer (tot 7 miljoen sessies per maand, april 2019). Om deze reden had de klant een 

oplossing nodig die, ondanks een dergelijke verkeersbelasting in de winkel, de juiste 

snelheid van het laden van de site zal verzekeren en aan de verwachtingen van moderne 

consumenten voldoet. Het Headless-project dat Strix  voor Castorama heeft  uitgevoerd, 

is de eerste implementatie van deze oplossing in de DIY-industrie in Polen.

97 pt
pagina laadsnelheid scoort 97 van de 100 

punten in testomstandighedenGoogle Page 
Speed Insights)
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Ergonode
PIM-systeem efficiënter bij microservices

Ergonode is een open-source PIM-systeem dat productinformatiebeheer in e-commerce 

vereenvoudigt en verbetert. Het is een eenvoudig en ergonomisch platform dat creatie, 

beheer en distributie van productinformatie naar meerdere kanalen mogelijk maakt. 

Vanaf de frontend wordt Headless gebruikt met behulp van Vue.js. Hierdoor hebben we 

een toename van de prestaties en snelheid van de applicatie bereikt, evenals de 

gereedheid om het systeem volledig aan te passen als een Desktop Progressive Web 

App.

Frontend- en backend-lagen zijn gebaseerd op microservices en communiceren via API.
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Dankzij het gebruik van headless-technologie en microservices-architectuur hebben we 

onze doelen kunnen bereiken:

● Andere ontwikkelaars in staat stellen hun eigen functionaliteit te creëren zonder de 

kerntoepassing te verstoren.

● Modules gemakkelijk toevoegen en beheren.

● Zakelijke contexten scheiden van de backend en frontend.

● Modules kunnen worden geschreven door verschillende teams, die afzonderlijke 

taken hebben.

● De basistoepassingscode blijft ongewijzigd en alleen het kernteam kan deze 

wijzigen.

● De klant exemplaren zijn onafhankelijk en kunnen eenvoudig worden uitgebreid en 

de installatie van voltooide modules is heel eenvoudig.

Technology:

200k +
producten gemanaged 

in real time



Samenvatting
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Traditionele e-commerceplatforms werken in een monolithisch model, 
d.w.z. nauwe integratie van front- en backend, waarbij vaak een 
middenlaag nodig is om de communicatie daartussen te 
vergemakkelijken. Wanneer de backend-functies echter zo nauw 
verbonden zijn met de frontend-laag, neemt de mogelijkheid om het 
platform aan te passen aan verschillende klantbehoeften drastisch af.

Een paar dingen om te onthouden
Klanten, vooral die zich al in digitale realiteit bevinden, vereisen snelle, probleemloze 

aankopen met verschillende apparaten. De winnaars zijn die winkels die hen de best 

mogelijke winkelervaring kunnen bieden.

Het wordt allemaal nog ingewikkelder wanneer we M-commerce toevoegen, wat mobiel 

winkelen betekent. Het is moeilijk om een consistente ervaring voor het 

omnichannel-tijdperk te garanderen zonder voor elk verkoopkanaal goed te zorgen. Door 

backend- en frontend-lagen te scheiden, elimineren bedrijven deze complexiteit en 

kunnen ze elk van hen wijzigen volgens hun behoeften. Het integreren van API's, het 

creëren van nieuwe marketingkanalen en het aanpassen van verkoopmodellen aan de 

marktrealiteit, is gemakkelijker met Headless.

Tot slot:  Headless is geen revolutionaire manier om naar de bestaande  e-commerce 

activiteiten  te kijken, maar eerder een logische stap in de ontwikkeling ervan.
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Meer weten en starten? Neem contact op met ons of 
plan een vrijblijvende introductiegesprek en we 
bespreken graag de mogelijkheden.

Frank Bouwman
Sales Manager

+31 6 4662 6992
frank.bouwman@shopworks.nl

www.shopworks.nl

http://www.shopworks.nl

