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Hoe ondersteunt Magento de effectieve 
lancering van B2B & B2C online sales?



Millennials & de nieuwe 
spelregels 

De crisis veroorzaakt door de Covid-19-epidemie heeft ons aangespoord om het 

gedrag van moderne consumenten opnieuw te onderzoeken. Volgens 

wetenschappelijke publicaties blijkt dat er een interessante trend is. De consumenten 

onder invloed van de huidige situatie, gedwongen om thuis te blijven en uitsluitend 

overgeleverd te zijn aan telefoon- of internetcontact, gedragen zich meestal een 

beetje als de millennials. Wat is de betekenis en impact hiervan op online verkoop, en 

wat kunnen we met dergelijke informatie doen?

Zo weten we welke factoren de millennials beïnvloeden en hoe deze groep 

aankoopbeslissingen neemt in het geval van B2B-producten, en deze koopt bij 

distributeurs of rechtstreeks bij producenten.

2



E-commerce in de 
manufacturing sector

Het valt niet te ontkennen dat de digitalisering van de productiesector een 

nieuwe betekenis kreeg tijdens de coronavirus-epidemie. Een element van dit 

proces, dat bedrijfsbeveiliging, concurrentievoordeel en winst voor 

producenten garandeert, is investeren in hun eigen e-commerce kanaal.

Volgens het Deloitte- en Aleo rapport wordt de waarde van de gehele B2B 

e-commerce markt in 2020 geschat op USD 6,7 biljoen. Hoe lanceer je een 

e-commerce platform, waar moet het e-commerceplatform aan voldoen, welke 

verkoopstrategie moet gekozen worden en, bovenal, wie zijn mijn klanten? Deze 

vragen beantwoorden in dit  e-book.
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Meer dan een derde van de Millennials heeft invloed op zakelijke beslissingen en 

B2B-aankopen. Dit zijn de 25-30-jarigen die altijd in de digitale wereld vertoeven. 

Dat is de reden waarom de meeste informatie met betrekking tot B2B-aankopen 

wordt verkregen door middel van een zoekmachine, op de platforms van fabrikanten 

en distributiebedrijven, op basis van informatie-uitwisseling in sociale media, of op 

basis van instructies van andere gebruikers.

Interessant is dat zelfs vóór de crisis slechts 4% van de informatiebronnen, in het 

geval van deze groep, bekende handelsbeurzen waren, die contact hadden met de 

verkoper en vertegenwoordiger. En omdat de beurs en de congres industrie nu in 

principe geïmmobiliseerd is, vindt de zoek- en besluitvorming op een heel andere 

manier plaats. Uit het Google-rapport blijkt echter dat B2B-klanten twaalf 

verschillende stappen doorlopen met de informatie die ze nodig hebben om een 

aankoopbeslissing te nemen voordat ze een transactie maken.
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Het rapport van  Deloitte- en Aleo  toont ook wat het meest nuttig is bij de 

aankoopbeslissing van de Millennials. Nauwkeurige productinformatie, een goede 

presentatie van het product online en op het internet heeft een impact van 40% op 

hun beslissingen. Het is de moeite waard om rekening te houden met dit feit in uw 

verkoopstrategie.
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Vanuit het oogpunt van een goed voorbereid, gepersonaliseerd aanbod vanuit het 

standpunt van onze doelgroep, is het de moeite waard om aandacht te besteden aan 

de vorm van communicatie die deze beïnvloedt, te motiveren om een 

aankoopbeslissing te nemen. Het is voornamelijk de interactieve inhoud, d.w.z. 

video, case study, verschillende soorten e-books die producten presenteren, 

webinars.



De gegevens die zijn verstrekt in het rapport en via  Google stellen ons in staat om 

conclusies te trekken over de verkoopstrategie die door fabrikanten kan worden 

gevolgd bij het voorbereiden van B2B/B2C online sales.
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Tips voor B2B & 
manufacturers

● Ongeacht de behoeften (B2B of B2C), gebruiken klanten dezelfde communicatie- en 

inkoopkanalen (vooral tijdens COVID-19).

● Als ze op het internet effectief willen verkopen aan B2B, moeten fabrikanten ook 

mechanismen leren die online B2C-sales regelen - omdat ze alleen zo effectief 

loyaliteit kunnen opbouwen.

● Productinformatie - of meer precies, multimedia-content is de basis van de 

verkoop.

● Verkopers moeten de verkoop ondersteunen door het product (online) correct te 

presenteren.



Hoe ondersteunt Magento 
Commerce B2B & 
B2C-verkoop?

De gelicentieerde versie van Magento Commerce is één van de meest populaire 

B2B- en B2C-verkoopoplossingen ter wereld. Het is een flexibel, stabiel en veilig 

platform met tientallen ingebouwde functies, die hoge scores hebben bereikt op de 

internationale ranglijsten van B2B-systemen. Op basis van eerdere conclusies en 

rekening houdend met de behoeften van de Millennials, hebben we een 

beschrijving opgesteld van Magento-functionaliteiten, die de efficiënte lancering van 

het verkoopproces in het online kanaal ondersteunen.
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Ondanks de beschikbaarheid van Bluefoot, alleen in een gelicentieerde versie, 

biedt Magento in de open-source versie ook veel modules die flexibel werk met 

content mogelijk maken. Sleutel in dit opzicht zijn de mogelijkheden en bereidheid 

van het platform om deze content gemakkelijk te configureren, snel te presenteren 

en te personaliseren, afhankelijk van de gebruiker waarmee we te maken hebben.
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Niemand hoeft ervan overtuigd te zijn dat productinhoud, vooral 
bij online sales, van het grootste belang is. Het trekt klanten aan, 
wekt hun nieuwsgierigheid, stelt hen in staat om kennis te 
maken met het knowhow- en productaanbod van het bedrijf en 
motiveert hen om te kopen. Magento biedt in dit opzicht ook 
geweldige mogelijkheden.

Eenvoudig content 
management



In het inkoopproces besteden de Millennials bijzondere aandacht 
aan het vergelijken, analyseren en zoeken naar informatie uit 
verschillende bronnen. Het is daarom belangrijk om hen 
productgegevens in de best mogelijke vorm te verstrekken. 
Hierbij doelen we zowel op de kwaliteit van deze gegevens als de 
structurering, goede presentatie en consistentie door de hele 
productcatalogus.

Flexibele invoer van 
producten 

Magento voldoet aan deze behoeften. Ten eerste maakt het op veel manieren de 

invoer van alle soorten gegevens mogelijk. Bovendien, vanuit het oogpunt van de 

architectuur zelf, mogelijkheden op het API-niveau, d.w.z. uitwisseling van 

productinformatie, evenals van het backend- en administratiepaneelniveau, maakt 

Magento het mogelijk om complexe productgegevensstructuren op te slaan. We 

kunnen zeggen dat het wordt gebruikt als een "micro PIM". Het is ook het 

vermelden waard  dat dankzij de grote flexibiliteit, de integratie van Magento met 

het bestaande datasysteem (dat in organisaties wordt verwerkt) zeer efficiënt is. Dit 

is zowel het geval met betrekking tot het gebruik van modules als van 

PIM-systemen of andere speciale oplossingen.
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Het beheren van prijslijst 
catalogi 
Een van de belangrijkste functies van elk B2B-systeem is de mogelijkheid om 

individuele prijslijsten te genereren. Met Magento Commerce kunt u geavanceerde 

prijslijstcatalogi maken en deze niet alleen richten op groepen klanten, maar ook op 

individuele contractors. Dankzij aanvullende mogelijkheden om cataloguspromoties 

te beheren, is het mogelijk om vrijelijk een gepersonaliseerd e-sales beleid uit te 

voeren.

Met Magento kunnen we de prijzen per klant onderscheiden en zelfs volgens 

de geselecteerde producten. Er is geen rigide regel dat u aan de hele catalogus 

moet werken. Bovendien kunnen we uit het niveau van prijslijstbeheer bepalen of 

we prijzen willen tonen aan klanten die helemaal niet tot een bepaalde groep 

behoren, b.v. niet ingelogde klanten. Dit betekent dat de gebruikers van het 

platform kunnen verifiëren waaruit het assortiment bestaat, maar er wordt geen 

informatie over prijzen verstrekt.
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Zapytania ofertowe

Met Magento Commerce kunnen ondernemers die individuele aanbiedingen willen 

samenstellen, vragen formuleren op basis van hun winkelmandjes, die vervolgens 

naar specifieke  salesmanagers gaan.  

Klanten kunnen een verlaging van de prijs, snellere verzending of een grotere 

beschikbaarheid van producten aanvragen. En vanaf het niveau van het panel 

kunnen we een kant-en-klaar  pakket aanbieden dat voldoet aan de behoeften van 

onze klant. Afhankelijk van de vraag en het bedrijfsidee voor deze functionaliteit, 

kan het een uitstekend communicatiekanaal met de klant vormen
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Management 
bedrijfsstructuur
Magento Commerce maakt het mogelijk om complexe organisatiestructuren voor 

contractors te creëren. Hierdoor kan het hele aankoopproces op een hiërarchische 

manier worden georganiseerd, waar inkoopspecialisten en hun managers 

passende rechten kunnen krijgen met betrekking tot het bestellen via het B2B 

e-commerce platform.
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Flexible export naar de 
marktplaats

Het e-commerceplatform is één van de vele elementen in het hele ecosysteem. 

Heel vaak moeten we gegevens exporteren naar verschillende locaties, van eBay, 

Amazon, tot prijsvergelijkingssites, Google, inclusief affiliate-programma's. Dankzij 

een technologisch goed voorbereide productgegevensstructuur die een 

gemakkelijke aanpassing van verschillende oplossingen mogelijk maakt, reageert 

het Magento-systeem op de noodzaak van flexibele export. Interessant is dat in het 

geval van Amazon Sales Channel UK de prijslogica en vergelijking van hetzelfde 

product tussen verschillende aandelen zeer uitgebreid is. Magento ondersteunt dit 

en zorgt ervoor dat de prijs niet daalt, heeft een goede marge, maar is ook niet 

onrealistisch ten opzichte van andere aanbiedingen.
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Productaanbevelingen op 
basis van AI
De grootste spelers in de e-commerce-markt profiteren van kunstmatige 

intelligentie en machine learning. Een dergelijke kans wordt geboden door Adobe 

Sensei-technologie, ook beschikbaar onder de Magento Commerce licentie. 

Hiermee kunnen we geautomatiseerde en intelligente productaanbevelingen 

implementeren, waardoor de betrokkenheid van de klant, conversie en inkomsten 

toenemen. In het verleden was het effectieve gebruik van AI kostbaar voor veel 

kleine en middelgrote ondernemingen. Dankzij Adobe Sensei kunnen verkopers 

gemakkelijk het aanbevelingsproces automatiseren, waardoor een diverse 

inkoopervaring wordt geboden en tegelijkertijd tijd vrijkomt voor andere activiteiten 

voor bedrijfsontwikkeling. Dit alles binnen de gelicentieerde versie van Magento.
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Loyaliteit opbouwen 
tussen klanten 
Het is niet langer een feit dat een goed voorbereide en beheerde promotie 

consumenten effectief kan stimuleren om te kopen. Promotieregels in Magento 

hebben het potentieel om de gemiddelde waarde van de winkelmand te verhogen 

en/of de betrokkenheid van de klant te verhogen. Door passende scenario's te maken 

voor prijs- en verkooppromoties trekt Magento niet alleen nieuwe klanten in de shop 

aan, maar vergroot het  ook de loyaliteit van bestaande klanten, waardoor ze opnieuw 

worden gestimuleerd  om te kopen.
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Loyalty program Company credit



Handelslimieten

Voor elke klant is er een mogelijkheid om een specifiek transactiekrediet toe te 

wijzen, waaronder zij aankopen kunnen doen, waarbij de betaling op uitgestelde 

basis plaatsvindt. Het bedrag van het transactiekrediet wordt bepaald door de 

beheerders (of een specifieke beheerder van een bepaalde contractant) in het 

Magento Commerce-systeem.

Extensief beheer van 
promoties
Magento ondersteunt het beheer van promoties via:

● een systeem van banners om promoties te communiceren,

● een registratiesysteem voor een nieuwsbrief en een promotiecode voor registratie,

● catalogus promoties, ingesteld voor producten,

● winkelmand promoties, ingesteld voor shopping voorwaarden,

● promotionele codes en vouchers,

● een wenslijst van producten.
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Groot aanbod aan integratie

Of we nu denken aan binnenlandse of buitenlandse verkoop, Magento biedt een 

indrukwekkend scala aan kant-en-klare integratie. Kijkend naar de Britse markt 

hebben we modules voor integratie met betaling operators, koeriers, 

automatiseringssystemen, enz.
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Uitgebreide verkoopkansen

De flexibele architectuur van Magento maakt verkoop op veel markten en in veel 

valuta's en talen mogelijk. Tegelijkertijd biedt het geavanceerd beheer van pagina's 

en producten in meerdere shops, waardoor meerdere magazijnen worden beheerd. 

En dit alles vanuit een enkel paneel.

18



Het kiezen van de 
juiste strategie 



Er zijn verschillende online sales opties en veel strategieën om ze te implementeren.

in kaart brengen van 
huidige verkoop- 
processen in online 
oplossingen

bouw van een 

Direct-to-Customer kanaal

gebruik van 

dealernetwerken, zoals 

B2C online sales

passieve inkomsten van 

leveranciers/andere 

marktspelers + klanten 

rechtstreeks bereiken

Manufactures

B2B B2C
D2C

MarketplaceB2C
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Strategie nr 1 – B2B

In kaart brengen van 
huidige verkoopprocessen 
in online oplossingen 

Deze strategie gaat uit van het in kaart brengen van alle processen die plaatsvinden in 

de verkoop op een e-commerceplatform. Dit is zowel van toepassing op de activiteiten 

die door winkeliers worden uitgevoerd, d.w.z. het opstellen van een aanbieding, het 

verzenden naar de klanten, als op de uitvoering van het gehele beleid met betrekking 

tot kortingen en verkoop. Hierdoor winnen B2B-klanten ruimte waarbinnen ze kunnen 

leren over het assortiment, de prijzen, geavanceerde B2B-functies gebruiken - 

gerelateerd aan kortingen of massa-bestelling van producten.
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Strategie nr 2 – B2C/D2C
Constructie van een D2C 
kanaal
De implementatie van een direct verkoopkanaal voor producten voor de eindklant 

biedt veel voordelen waar fabrikanten vaak niet aan denken. Allereerst hebben ze 

veel nauwer contact met klanten, wat resulteert in hun grotere loyaliteit. Nauwe 

relaties en direct contact bieden snel de noodzakelijke marktgegevens: welke 

producten worden verkocht en wat zijn de klantreacties. In het geval van 

traditionele vormen van verkoop, verkrijgen producenten dergelijke informatie pas 

na een tijdje. Met ons B2C-kanaal kunnen we ook verschillende strategieën en 

klantgevoeligheid voor promoties testen.
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Strategie nr 3 – P2B2C
Het dealernetwerk 
gebruiken als B2C online 
sales
Een iets ander, meer geavanceerd verkoopmodel is het gebruik van een 

dealernetwerk als B2C online sales. Het veronderstelt dat de fabrikant zichzelf niet 

verkoopt, maar stelt u in staat om een distributeur op zijn website te selecteren en 

via zijn online shop te kopen. Een perfect voorbeeld is de STIHL-vorm, die door het 

ondersteunen en gebruiken van zijn verkoopnetwerk voor online sales de eindklant 

op deze manier bereikt.
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Strategie nr 4
Marketplace
We associëren de Amazon-platforms meestal met marketplaces. Door de markt te 

analyseren, kunnen we veel plaatsen vinden waar u uw eigen producten kunt 

verkopen. Tegenwoordig is het ook een goed moment voor de fabrikant om zelf op de 

markt te verschijnen, gebruik makend van verschillende verkoopstrategieën, gericht 

op productpresentatie, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor klanten om zijn 

assortiment te leren kennen.
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Voordelen van de marketplaces voor retailers:
● de mogelijkheid om een grotere doelgroep van klanten te 

bereiken, vooral in de eerste fase van het implementeren van 
online sales

● minder technische problemen - marktplaats platforms bieden 
de noodzakelijke verkoopfunctionaliteiten

● de mogelijkheid om sneller nieuwe markten te betreden



De implementatie



Een duidelijke visie

De lancering van een online kanaal moet gekoppeld worden aan een zeer duidelijke 

visie van wat we willen bereiken, op welke markten, op welke online kanalen we zullen 

werken en verkopen. Met deze kennis kan de fabrikant of B2B-distributeur snel zijn 

aanpak verifiëren en testen. Dit is waar de tweedaagse workshop met de klant om 

draait, waarin we met behulp van de Strix Commerce blauwdruk tool het onderwerp 

strategie kunnen kristalliseren, rekening houdend met de operationele processen van 

het bedrijf.

 Strategy 

Operating 
fundamentals

Resources / 
arrangements

Risks

Door onze jarenlange implementatie-ervaring konden we onze 
eigen tool ontwikkelen - Strix Commerce blauwdruk. Het 
veronderstelt de synergie van acties op drie gebieden: Duidelijke 
Visie, Digitale Productreis en Beleid voor Bedrijfseenheden.
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Digitale Product Journey

Samen met de klant analyseren we de "digitale productreis", d.w.z. de "reis" van het 

product vanaf het moment dat het in onze organisatie verschijnt en een kant-en-klare 

product is, via het orderproces van de klant en het bedrijf, het leveringsproces en ten 

slotte het retour- en klachtenproces.

Door ze voor te bereiden op de implementatie, stelt het ons in staat om alle processen 

die plaatsvinden aan de kant van de organisatie en de klant, te verzamelen en in kaart 

te brengen en vervolgens het e-commerceplatform voor te bereiden.
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Beleid Business Units 

Het derde gebied dat onze synergie van activiteiten creëert, is het bedrijfsbeleid van 

de organisatie, waaronder: prijs- en verkoopbeheer, magazijnbeheer, inhoud en 

communicatiestrategie, productlevering procesmanagement en klantervaring.
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Basisprincipes

Met een tool zoals Blue Print kunt u het implementatiewerk na slechts 2 dagen 

workshop starten en zich concentreren op wat nodig is om te beginnen. De volgende 

regels bepalen het succes van een effectieve en snelle opstart van e-commerce:

● Alleen belangrijke functies en oplossingen selecteren.

● Agile aanpak - Het is beter om te beginnen met iets onvolmaakts, maar stabiele 

verkoop in het MVP-model te garanderen en het vervolgens verder te 

ontwikkelen.

● Focus op testen ... Niet alles werkt onmiddellijk, de sleutel is de mogelijkheid 

om snel te reageren.
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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
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http://www.shopworks.nl

