
De digitale wereld als ruggensteun voor de verkoop

Happy Customer Stories

Context

Elk jaar stellen de verkoopmedewerkers 
bij Holcim documenten op om hun 
verkoopactiviteiten op de verschillende werven 
bij te houden. (cement, granulaten, beton en 
bindmiddelen). 

Er wordt één fiche per werf opgesteld die alle 
belangrijke aspecten van een project groepeert. 
Elke medewerker spendeert dus heel wat tijd aan 
het bewerken van standaard Word-documenten 
die niet altijd aangepast zijn aan hun behoeften.

Daarna mailen ze deze documenten voor 
bevestiging naar hun overste. Ze bewaren de 
definitieve versies op hun computer.
Ieder heeft zijn eigen klassement.

Vraag van de klant : de taak van de 
medewerkers eenvoudiger maken, het 
merkimago verbeteren van de documenten 
die de klant krijgt, het nazicht versnellen en de 
archivering van de documenten organiseren.

Een gepersonaliseerde 
oplossing: Web-To-PDF

Templates in de huisstijl  
van Holcim die makkelijk in  
te vullen zijn.

Een online platform om alle  
werffiches en verkoopdocumenten  
te beheren.

Archivering van documenten in 
een centrale bibliotheek die 24/7 
toegankelijk is.

Beheer van de gebruikers en 
validatieprocedure vóór het online 
plaatsen op het netwerk.

HOLCIM



Resultaat
•  Alle werffiches ademen dezelfde professionele  
 kwaliteit en een correcte branding uit.

•  Het management heeft nu een totaaloverzicht  
 van alle lopende en voltooide werven.

•  Dankzij de gecentraliseerde bibliotheek  
 met alle werfdocumenten kan er makkelijker 
 informatie worden uitgewisseld tussen de  
 verkoopmedewerkers.

•  De verkoopmedewerkers kunnen de fiches  
 op kantoor of op de werf invullen,  
 via pc of tablet.

•  De marketingafdeling heeft de garantie dat  
 elk document dat de klant krijgt in de huisstijl  
 is opgemaakt en alle nodige informatie bevat.  
 Meer tijd en meer efficiëntie voor  
 iedereen dus.

Identic ontwikkelt al 25 jaar 
innoverende oplossingen in  
print- en webcommunicatie.

Het team is van alle markten thuis 
en kan oplossingen op maat creëren 
om zeer accuraat in te spelen op de 
verwachtingen van de klant die op 
zoek is naar een zeer efficiënte en 
rendabele marketing.

“Een uiterst efficiënte tool 
om informatie op één plek te 
verzamelen en de uitwisseling 
tussen de verschillende 
afdelingen te bevorderen.”

Contact our TEAM for MORE information

Identic bvba • Brixtonlaan 5 • 1930 Zaventem • Tel: + 32 (0) 2 737 52 22 • contactid@identic.be 
www.identic.be

Our DNA has always been half web, half print !

IDENTIC bedacht een oplossing  
eenvoudig  •  evolutief  •  digitaal 

Een gepersonaliseerd online platform waar 
standaardfiches kunnen worden gemaakt in de 
huisstijl van Holcim, die makkelijk in te vullen en te 
personaliseren zijn door elke verkoopmedewerker van 
de groep.
 
De fiches worden aangemaakt, goedgekeurd, bewerkt 
en bewaard op het platform. Vereenvoudigd beheer. 
Alles is 24/7 toegankelijk voor bevoegde gebruikers.
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