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Altijd vers met ECi EasyOrder

Wanneer uw klanten online bestellen,
is het essentieel hen de perfecte
aankoopervaring te bieden.
Door het implementeren van ECi
EasyOrder beschikt Van Gelder
Groente en Fruit nu over een flexibel,
gebruiksvriendelijk e-commerce
systeem dat de best mogelijke
klantenservice biedt.

Van Gelder Groente
en Fruit
Locatie:
Nederland

Industrie:

Groothandel versproductie

Business case:

een schaalbare oplossing ter
bevordering van toekomstige
bedrijfsgroei

EasyOrder bij Van
Gelder Groente en Fruit

Voordelen

• Efficiënte, gebruiksvriendelijke
webshop
• Eenvoudige integratie met ERP
systeem
• Ondersteunt geautomatiseerde
orders vanuit het klant ERP
systeem
• 24/7 vlekkeloos bestellen voor
optimaal comfort

“We zochten een
oplossing die
integreerde met
ons ERP systeem
en continue
gegevensuitwisseling
mogelijk zou maken.”

Van Gelder Groente en Fruit, opgericht
in 1950, is een toonaangevende
Nederlandse teler en groothandelaar.
Het bedrijf levert aan meer dan 500
retail en catering klanten in Nederland.
Hiernaast zijn er meerdere retail
outlets die wekelijks zo’n 10.000
klanten bedienen.
In 2011 verving Van Gelder haar
verouderde IT infrastructuur
door een nieuwe omgeving met
servervirtualisatie en een koppeling
van de dataopslag aan het netwerk.
Ook de bestaande webshop, die
kampte met slechter functioneren
en gebrek aan integratie, werd
vervangen.
Eén van onze doelstellingen was
het ontwikkelen van een complete
webshop oplossing, met continue

data uitwisseling en geïntegreerd
met ons ERP systeem. Aangepaste
productbeschrijvingen, prijswijzigingen,
assortimenten en order doorlooptijden
werden hierin meegenomen,” zegt
operationeel manager Demis van
Kouwen.

Unieke uitdaging
De groothandel in groente en fruit
biedt een aantal unieke uitdagingen als
het gaat om versheid van producten,
logistiek en prijs. Bestellingen van
sommige groenten moeten bijvoorbeeld
voor een vastgestelde tijd geplaatst
zijn om levering op de volgende dag
te garanderen. De webshop moet
elke klant een gedegen en snelle
vierentwintiguursservice bieden.
“Hierbij was de verdere ontwikkeling van
de webshop uitermate belangrijk voor
ons,” vervolgt Van Kouwen.
Hoewel diverse aanbieders oplossingen
presenteerden, voldeed alleen ECi
EasyOrder, met reeds bewezen en
succesvol gebruik door verschillende
bedrijven, aan de zware eisen.
EasyOrder biedt de mogelijkheid
custom made functionaliteit te
implementeren in een standaard
platform, een solide integratie met de
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“Het technisch
design maakt
EasyOrder zeer
solide”
Succesverhaal

systemen en het snel aanmaken van
klantaccounts. ECi levert Software
as a Service (SaaS) voor een snelle,
voordelige oplossing.

voor automatische klantorders
gemakkelijk. Met verbeterde
productinformatie en beeldgebruik
werd het project afgerond.

In 2011 voerde ECi de implementatie
uit, waarbij ook een web shop ontwerp
gemaakt werd, passend bij de look &
feel van het bedrijf. Custom made en
uiterste besteltijden werden binnen de
webshop vastgesteld, om leveringen
de volgende dag mogelijk te maken.
EasyOrder werd tevens ontwikkeld
om klanten te ondersteunen bij
individuele vereisten met betrekking tot
productaanbod en prijs.

Operationele voordelen
Volgens Van Gelder’s klanten maken
zowel de functionaliteit als het uiterlijk
de webshop zeer eenvoudig. Hiernaast
is de webshop innovatief. Met B2C
technieken zoals up-selling en crossselling biedt Van Gelde klanten nu
relevante online promoties. Alle
klantorders worden nauwgezet gevolgd
in het systeem.

Met de ECi EasyConnect
technologie werd de data vanuit Van
Gelder’s bestaande ERP systeem
getransporteerd naar EasyOrder. Met
behulp van interface bestanden met
productdetails, prijzen, klantadressen
en voorraden vinden nu dagelijks
automatische updates plaats. Een
orderbestand wordt in tegengestelde
richting verstuurd.

De nauwsluitende integratie met het
huidige ERP systeem garandeert up to
date product- en voorraadinformatie.
Klanten kunnen zelf ordervoortgang,
levertijden en beschikbaarheid
checken, wat de webshop tot een
zelfservice portal maakt. Door de
schaalbaarheid en uitgebreide
functionaliteit is de webshop zeer
geschikt en bruikbaar bij toekomstige
bedrijfsgroei.

Tussen EasyOrder en het ERP systeem
werden ook nieuwe interfaces tot
stand gebracht. Door de ingebouwde
‘intelligentie’ maakt EasyConnect de
opmaak van gegevens en interfacing

“Het resultaat en de prestatie zijn zeer
goed. De professionele benadering
en het technisch ontwerp maken
EasyOrder zeer solide en effectief,”
aldus Van Kouwen.

“Onze EasyOrder

webshop is compleet,
flexibel, zeer solide

en gebruiksvriendelijk.
Er wordt nieuwe

functionaliteit ontworpen

en de integratie met onze
ERP data is perfect.

“

Demis van Kouwen, Operations Manager
Van Gelder Groente en Fruit
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