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voor retailautomatisering
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De niet zichtbare techniek
achter succes

Maak kennis met Simac Retail, de IT-partner op het gebied van retailautomatisering.
Wij ondersteunen al meer dan vijftien jaar een groot aantal retailklanten, waarbij we
het IT-beheer van meer dan 10.000 winkels in Europa verzorgen.
Meer weten of kennismaken? Neem vandaag nog contact met ons op!

Simac Retail biedt IT-diensten als Shop Release Management, RetailNet,
Outsourcing, Security, Cloud Computing en Mobility.
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De Run 1101, 5503 LB Veldhoven
T: +31 (0)40 258 28 05 • www.simac.com/retail
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Retail Connect

Ruimte voor innovatie
De retail digitaliseert in rap tempo. Steeds meer ligt de focus daarbij op
de winkel. De winkelvloer is immers het podium waarop u met een unieke
beleving en buitengewone service het verschil kunt maken. De winkelvloer
ontpopt zich bovendien steeds meer als waardevolle bron van data over het
gedrag van klanten. Data waarmee u uw operatie op de winkelvloer kunt
verbeteren, maar ook data waarmee u uw klanten gerichter – gepersonaliseerd
zoals u wilt – kunt benaderen.
In deze ontwikkeling speelt informatietechnologie een sleutelrol. Het gaat om
IT die soms zichtbaar, maar vaak onzichtbaar aanwezig is op de winkelvoer.
Het gaat om IT die uw klanten, maar ook uw medewerkers ondersteunen bij
het maken van de beste aankoopbeslissingen. IT die u in staat stelt om uw
relaties met klanten te verdiepen, te verbreden en daardoor te verstevigen.
Een groot goed, zeker nu steeds meer grote technologiepartijen zelf azen op
die klantrelaties.
Informatietechnologie vormt het fundament van uw online, maar steeds meer
ook van uw offline kanaal. De vraag naar IT in retailorganisaties neemt toe,
maar steeds vaker zien we dat IT-afdelingen niet in dezelfde mate meegroeien.
IT’ers zijn moeilijk te vinden. En als ze er zijn, hebben ze hun handen vaak
vol aan het in de lucht houden van de bestaande IT-infrastructuur en ITapplicaties. Hoe komt u uit die impasse?
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Retail-ready.

Selfservice.

Point of Sale.

Intuïtief, responsive display voor snelle
interactie en een antireflectiecoating die
weerspiegeling tegengaat.

Klanten kunnen HP ElitePOS ook
als selfservicekiosk gebruiken voor
optimaal gemak.

Verbeter de klantbeleving met een
krachtig POS-systeem dat naadloos
integreert in het winkelinterieur.

Ga naar hp.com/go/elitepos of stuur een mail naar retail.benelux@hp.com voor meer informatie over de HP ElitePOS.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

In dit magazine laten wij u verhalen van retailers lezen die de impasse
hebben weten te doorbreken. Zij maken gebruik van nieuwe IT-concepten
en IT-oplossingen, vaak met een belangrijke cloud-component, die hen
ruimte bieden. Ruimte om te innoveren, ruimte om te groeien, ruimte om te
investeren in klantrelaties. Wij gaan graag met u in gesprek om samen te
ontdekken waar ruimte voor de ontwikkeling van uw organisatie ligt.
Peter Plaum,
commercieel directeur Simac
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Retail Connect
Nico Wartenbergh (links) en Dick Schornagel
van Rituals:

“We hoeven ons in Amsterdam
nooit af te vragen welke lokale
techniek voor afwijkingen zorgt.”

Met de wireless perfume dispenser,
aangestuurd door een app, dringt de
techniek van Rituals zelfs het huis van
de klanten binnen.

Rituals biedt een wereld
waarin de zintuigen
worden geprikkeld,
maar waarin de techniek
onzichtbaar blijft.

RITUALS EN DE - NIET ZICHTBARE - TECHNIEK ACHTER SUCCES

“Alles draait om de connectie
met onze klant”
Het concept van Rituals slaat wereldwijd
aan. De winkelketen is actief in 27 landen
en daarbij zal het niet blijven. Technologie
is cruciaal om verdere groei te faciliteren.
“Door binnen het winkeldomein zoveel
mogelijk te sturen op standaardisering
in architectuur en infrastructuur, lukt het
ons gemiddeld twee winkels per week te
openen.”
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H

igh-end cosmeticabrand Rituals is inmiddels
actief in 27 landen en heeft winkels in heel
Europa, Verenigde Arabische Staten, Caraïbische eilanden en de VS. En binnenkort wellicht
in meer werelddelen. Oprichter en eigenaar
Raymond Cloosterman durft hardop te dromen. Hij wil van
Rituals een wereldmerk maken. Daarvoor geldt pionieren
in verre oorden niet eens als hoofddoel, groeiambitie richt
zich vooral op bestaande markten. Dichtbij ook, net over
de grens. Duitsland biedt ongekende mogelijkheden voor
expansie.

Om meer te leren over de connectie tussen Rituals
en Simac, hebben we een afspraak op het hoofdkantoor
van het bedrijf, aan de Keizersgracht in Amsterdam. Een
bezoek dat duiding geeft aan de koers en behoefte van
Rituals. Dick Schornagel, hoofd ICT, biedt spontaan een
kleine rondleiding aan door het statige kantoor, Central
Headoffice, een werkplek voor 350 Rituals-medewerkers.
Een kantoor, ooit waren het twee indrukwekkende
grachtenpanden, dat qua vibe verbluffende overeenkomsten vertoont met die van de winkels. Dat voel je al bij
binnenkomst. Ook hier zie en ruik je de producten, herken
je de ingetogen, kwalitatieve stijl van inrichting. En kun je
niet voorbij aan de uitbundige bloesemboom, die net als
in elke Rituals-winkel een eyecatcher vormt.
Binnen het hoofdkantoor is restaurant The White
Space een plek om wat te eten en te drinken, te ontspannen. Maar ook een plek voor 1-op-1 afspraken. Nieuw, en
in dezelfde sfeer, is The Boardroom, een ontmoetingsplek voor uiteenlopende meetings en -met dank aan het
flexibele interieur- zelfs yogaklassen voor medewerkers.

De grote gemeenschappelijke werkruimten in het pand
zijn druk bezet, maar stralen opmerkelijke sereniteit uit.
Witte beeldschermen en toetsenborden, een gedeeld
hoog en stoer houten bureau, witte comfortabele stoelen.
En vooral een totaal gebrek aan storende details. “Alles
past bij onze clean desk policy”, zegt Dick Schornagel.
“We werken hier met veel mensen, er gebeurt elke dag genoeg. Maar alles hier in huis is knap en netjes geregeld.”
Het gewone bijzonder maken
Wat is het geheim van succes van Rituals en welke rol
speelt techniek in de snelle groei die het merk doormaakt? CTO Nico Wartenbergh heeft daar antwoord op.
“We verkopen meer dan een product. Onze filosofie luidt:
‘Rituals helps you to slow down and turn daily routines
into special moments’. Met andere woorden: we maken
het gewone bijzonder. Op ons kantoor, maar ook in onze
winkels. Daar begint een bezoek met een verwelkomend
kopje thee, een luxueuze handmassage bij ons water
eiland. En diverse ervaringen om onze rituelen beter
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te leren kennen, zoals de 1-minute-meditation in onze
winkels. Technologie helpt ons de band met onze klant
te versterken, maar ook alle processen te volgen die voor
retail relevant zijn.”
Rituals heeft vier lines of business: retail, wholesale
(shop-in-shops in warenhuizen en speciaalzaken),
e-commerce en travel-retail (hotels, airlines, cruise
schepen en airports). Het bedrijf is een van de snelst
groeiende ondernemingen in Nederland. Nico Wartenbergh en Dick Schornagel zijn beiden sinds drie jaar
verantwoordelijk voor alle technologie waarmee groei
gefaciliteerd wordt. Ze kiezen een strategie die steeds
prominenter gebaseerd wordt op werken in de cloud,
maar waarbij ook op kosten wordt gestuurd. “Onze
primaire behoefte ligt in snelle realisatie van onze businesswensen”, legt Wartenbergh uit. “Software on demand
speelt daarbij een belangrijke rol. Om schaalbaarheid te
faciliteren kiest Rituals voor een pay-as-you-go-model:
wat je gebruikt, betaal je.”
Winkelarchitectuur
De businesswensen zijn allerminst bescheiden.
Rituals opent voortvarend nieuwe winkels en blijft eveneens actief in wholesale. Ook de connectie met online
staat stevig. Beleving in de winkels is overal gelijk, de
look & feel is herkenbaar. Rituals is een wereld waarin
zintuigen geprikkeld worden, waar de klant op zijn gemak
kan rondkijken, rust en ruimte krijgt. Slow Shopping
Experience, noemt het bedrijf de trend.
Wat de klant niet ziet, is de techniek achter het concept. “Door binnen het winkeldomein zoveel mogelijk te
sturen op standaardisering in architectuur en infrastructuur, lukt het ons gemiddeld twee winkels per week te
openen”, vertelt Dick Schornagel. “Een goede internetconnectie is al genoeg om met verkoop te beginnen. De
techniek in onze winkels is overal hetzelfde; of je nu onze
winkel in de Kalverstraat of bij Rituals in Zuid Spanje
binnenstapt. Daar merk je als klant natuurlijk niets van,
maar zodra zich een technisch issue voordoet, biedt zo’n
gestandaardiseerde winkelarchitectuur enorm voordeel.
We hoeven ons in Amsterdam nooit af te vragen welke
lokale techniek voor afwijkingen zorgt. Aan de onderkant
is alles gebaseerd op de standaard. Onze applicatielogica
zit in de cloud.”

Simac biedt Rituals al jaren zekerheid. “De samenwerking is prettig, Simac heeft het operationeel goed
voor elkaar. We hebben weinig last van storingen en van
hick-ups. Calamiteitenissues worden meteen aangepakt.
Het is vooral een pragmatische partij, met veel ervaring,
enthousiaste en professionele medewerkers.”
Hoofdaannemer in fieldservice
Voor Rituals biedt Simac verschillende services. Het
beheer van de servers vanuit het datacenter van Simac
is er een van. “Op dat vlak zien we overigens wel een
verschuiving ontstaan, nu er steeds meer vanuit de cloud
wordt gewerkt”, zegt Dick Schornagel. “Simac is echter
ook onze hoofdaannemer in fieldservice. In alle landen
waar Rituals actief is, uitgezonderd landen met andere
tijdzones, geldt Simac als hoofdverantwoordelijke voor
het technisch beheer van onze systemen. Voorraad
beheer, betalingen en logistieke systemen vallen daaronder. Persoonlijk contact met de klant is voor Rituals van
onschatbare waarde, de systemen die de interactie tussen
de klant en Rituals vanzelfsprekender en logischer maken
zijn welkom.”
“We kijken doorlopend vooruit, naar nieuwe mogelijkheden, naar kansen. Simac helpt ons bij het up-to-date
houden van onze netwerkstructuur. Door te innoveren,
door connectiviteit te stimuleren. Waar je ook bent; in
onze winkels, op kantoor of onderweg. Overal leg je op
dezelfde manier contact. We zijn ons er zeer van bewust
dat een succesvol retailproces nauw samenhangt met
zorgvuldigheid.”
Onder de radar
Techniek blijft onder de radar, maar IT is wel cruciaal
in het verkoopproces. Nico Wartenbergh: “Via techniek
leggen we verbinding met onze klant. In onze winkels, via
de webshop, via de app. Tegenwoordig zelfs via de wireless perfume diffuser die je met een app op je telefoon in
kan stellen – zodat het thuis al ruikt naar je favoriete geur
voor je binnenkomt. Maar ook achter de skin analyser, die
in de Rituals winkels geïntroduceerd wordt, zit techniek.
We willen rust uitstralen en kiezen voor slimme applicaties die iets bijdragen aan ons verhaal.”

RITUALS
• Ontstond al in 1990 in het hoofd van CEO Raymond Cloosterman.
• Hij ging op reis, bezocht talloze plekken en ontmoette inspirerende mensen en bedacht een totaal nieuw concept:
Rituals.
• De eerste winkel opende in de Kalverstraat in Amsterdam, in 2000.
• Tradities uit oude oosterse culturen vormen de basis voor moderne productontwikkeling.
• Rituals biedt klanten een Slow Shopping Experience: tijd en ruimte om rond te kijken.
• Filosofie: Slow Down With Rituals. Ofwel: kijk wat er echt toe doet en vier de kleine, dagelijkse momenten.
• Rituals is het eerste merk dat body & homecare combineert. Het idee erachter: je eigen ik en je huis verdienen
bescherming tegen alle druk van buiten, stress.
• Verrassing telt, Rituals lanceert jaarlijkse nieuwe lijnen in persoonlijke verzorging en homecare.
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Harald de Wilde, Cisco:

“Retailers kopen
geen technologie,
maar een
abonnement op
innovatie.”

Op de NRF toonde Cisco een prijswinnende
demo van een ‘smart’ speelgoedwinkel.

Smart store
vraagt om
toekomstvast
netwerk
David Mensing, Cisco:

“Een retailer
gaat niet meer
verdienen door
iemand bij de
kassa neer te
zetten.”
8

gepresenteerd naar de investeringsplannen van retailers.
Bovenaan stond de ‘smart store’, mogelijk gemaakt door
het internet of things. Daarna volgden assettracking ofwel
het volgen van producten tot in de winkel, en mobiel scannen. “Dat zijn stuk voor stuk plannen waarvoor een netwerk in de winkel nodig is. Een netwerk waarop retailers
hun eigen applicaties kunnen draaien, maar waarvan ook
klanten en andere partijen gebruik kunnen maken. Zo’n
netwerk moet snel, veilig en slim zijn.”

De digitalisering van de winkel is begonnen,
maar nog lang niet voltooid. Dat stellen
Harald de Wilde en David Mensing van
Cisco. “Met digitalisering van zowel de
online als offline winkel is nog veel winst
te behalen”, stelt Mensing. De Wilde: “Dat
vraagt om een snel en veilig netwerk dat
mee evolueert met de retailer. Een intuïtief,
zelflerend netwerk.”

V

aak wordt de klantbeleving genoemd als het
punt waarop het meest te verbeteren valt. “Wij
denken dat de productiviteit van medewerkers
een nog belangrijker verbeterpunt is”, stelt
Mensing, accountmanager retail bij Cisco dat
onder andere netwerkoplossingen levert. “Is het productief om in een supermarkt tien kassières naast elkaar
te hebben zitten? Het levert meer op als de kassières
klanten van advies voorzien en consumenten zelf hun
boodschappen scannen. Of gewoon hun producten pakken en de deur uit lopen zoals in de winkels van Amazon
gebeurt.”
Mensing roept de NRF in herinnering, het grote
retailevenement in New York. Daar werd een onderzoek

Verwend
Dat retailers hun winkels willen digitaliseren, is niet
vreemd. Ze zijn verwend geraakt door het inzicht dat het
online kanaal hen oplevert. Door het surf- en zoekgedrag
te volgen hebben zij een schat aan data over klanten
weten te verzamelen. In welke artikelen zijn ze geïnteresseerd? Op welke kenmerken filteren ze het aanbod? Hoe
lang blijven ze naar een product kijken? “Met gebruik van
het internet of things levert de winkel dezelfde inzichten
op. Hoe bewegen klanten door een winkel? Voor welke
schappen blijven ze staan? Welke producten scannen ze,
maar leggen ze toch weer terug? Maar denk ook aan de
mogelijkheid om vanuit een kleedruimte een uitverkochte
maat of kleur te bestellen. Of aan een slimme spiegel
die laat zien dat een geel jurkje beter staat dan de rode
die de consument heeft aangetrokken”, vertelt De Wilde,
specialist enterprise networking van Cisco. Mensing vult
hem aan. “Die technologie bestaat allemaal al. En die
technologie maakt het ook mogelijk om medewerkers
slimmer in te zetten. Als een camera signaleert dat een
consument al een tijdje voor een bepaald schap staat, kan
het zinvol zijn daar een medewerker op af te sturen. Dat
leidt allemaal tot blijere klanten met misschien minder
medewerkers.”
Toekomstvast netwerk
De retail stelt speciale eisen aan het netwerk in de winkel.
Allereerst wordt een netwerk in winkels geïnstalleerd voor
een periode van zeven tot tien jaar. De toepassingen ontwikkelen zich echter een stuk sneller. Dus is een netwerk
nodig dat kan mee-evolueren. “Een netwerk dat toekomstvast is”, zegt De Wilde.
Daarnaast levert een smart store gevoelige data op.
Een veilig en betrouwbaar netwerk in de winkel is dus een
vereiste, maar ook een snel netwerk waarmee het mogelijk is real-time informatie uit de data te halen. Informatie
die conform de nieuwe privacywetgeving uiteraard niet tot
individuele personen te herleiden is.
Een ander kenmerk is dat geen enkele winkel zich een
eigen IT-afdeling kan veroorloven dat het netwerk kan
onderhouden en configureren. De centrale IT-afdeling
heeft zijn handen vol met het in de lucht houden van de
centrale infrastructuur. “Bovendien zijn de vernieuwingen
op de winkelvloer allemaal businessgedreven innovaties.
Die worden niet bedacht door de IT-afdeling, maar door
de mensen van commercie en marketing. Dat betekent dat

applicaties snel en eenvoudig moeten worden geïnstalleerd”, vertelt De Wilde.
Cisco speelt met enterprise networking in op deze behoeften. Het technologiebedrijf biedt een open platform,
geschikt voor continue innovatie. “Retailers kopen geen
technologie, maar een abonnement op innovatie. Innovatie op basis van een intuïtief, zelflerend netwerk”, aldus
De Wilde.
Juiste prioriteitstelling
De huidige netwerken moeten handmatig per switch en
per access point worden geconfigureerd. Een tijdrovende
bezigheid, die het lastig maakt om een nieuwe applicatie snel uit te rollen over alle winkels. Met ‘intent based
networking’ levert Cisco een netwerk dat zichzelf configureert. De Wilde: “De IT-afdeling op het hoofdkantoor hoeft
alleen maar ‘open nieuwe winkel’ aan te klikken, waarna
de infrastructuur automatisch de juiste instellingen kiest.
Wil een retailer een pilot met selfscanning starten in een
winkel? Moet een draadloze videocamera worden aangesloten? Het netwerk weet wat daarvoor vereist is en past
zich aan.”
Het netwerk houdt bovendien rekening met de prioriteiten van de verschillende gebruikers. “Belangrijkste is
dat een applicatie zoals scan & go altijd ongestoord kan
blijven functioneren. Een bezoeker die via het wifi een
WK-voetbalwedstrijd probeert te volgen, heeft minder
prioriteit. Op drukke momenten zorgt het netwerk ervoor
dat die voetballiefhebber bandbreedte moet inleveren. En
iemand die een e-mail stuurt, merkt een vertraging van
een paar seconden niet, maar iemand die een telefoongesprek voert wel. Het netwerk kijkt voortdurend naar de
context van het gebruik.”
Ferrari of Formule 1
Cisco levert de nieuwste generatie netwerktechnologie in
twee smaken. Meraki is de naam van de oplossing die
bestaat uit een netwerk dat gekoppeld is aan een cloudplatform met software-as-a-service. Dat betekent dat Cisco via dat cloudplatform de laatste innovaties aan klanten
beschikbaar stelt. De Wilde vergelijkt deze oplossing met
een Ferrari. “Maar net zoals Ferrari ook Formule 1-auto’s
met nog meer knoppen en nog meer instelmogelijkheden
heeft, zo hebben wij met Cisco DNA ook een oplossing
voor bedrijven die niet voldoende hebben aan Meraki.”
In beide oplossingen is opvallend veel aandacht aan
veiligheid besteed. Cisco gaat daarbij verder dan de
meeste huidige netwerken, die vanwege de veiligheid
onderscheid maken tussen netwerk voor gasten en een
netwerk voor medewerkers. “Denk aan iemand die een
phishing-mail opent en daarmee onbedoeld een virus
verspreidt. Meraki voorziet in een oplossing daarvoor”,
zegt De Wilde. “Het grootste gevaar komt immers vaak van
binnenuit.”
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Herco Boer, CFO van Coop:

“De tijd van
megagrote
softwareimplementaties is
voorbij.”

Zorgenvrije IT biedt COOP
gelegenheid om op te schalen
COOP floreert, maar de groei leidt op het hoofdkantoor van COOP Holding in Velp
nauwelijks tot stress of hoofdbrekens. Zeker niet waar het de dagelijkse, schaalbare
techniek op de winkelvloer betreft. Herco Boer, CFO en Marco van der Zalm, IT-manager
van COOP focussen liever op nieuwe mogelijkheden in technologie om bijvoorbeeld de
dialoog met de klant te verbeteren.

H

erco Boer: “Groei is onze strategie, in letterlijke zin zelfs. We hebben in acht jaar ruim
120 nieuwe winkels toegevoegd: 20 Super de
Boer-winkels, 50 C1000 filialen en deze zomer
komen daar 51 voormalige Emté-winkels bij.
Het logistieke landschap verandert sterk, COOP groeit
eind 2019 van 265 naar 320 winkels. Ik denk dat we qua
aantal winkels een vierde of vijfde positie in Nederland
innemen. We groeien al vijf jaar harder dan de markt en
nemen qua inkooppositie bij Superunie een steeds groter
aandeel af.”
Wat maakt COOP anders?
Herco Boer: “Het onderscheid zit vooral in de ontwikkeling van het merk, daarin wordt veel geïnvesteerd. Om
COOP als merk naar een herkenbaar niveau te brengen,
voeren we sinds vorig jaar de mediacampagne: samen
maak je het verschil. COOP zit inmiddels 125 jaar in de
haarvaten van onze samenleving, de winkel is van iedereen. Dat is ons DNA. Lokale herkenbaarheid blijft relevant. Kijk naar de statiegeldacties van COOP-filialen voor
de goede doelen in het dorp of de wijk waar de winkel is
gevestigd. Sympathiek en effectief, we zijn de enigen die
dat structureel zo doen.”
Groei vraagt om innovatie in technologie
Marco van der Zalm: “Wendbaarheid is relevant. De
belangrijkste vraag waarover ons team zich buigt, is hoe
we onze groei kunnen faciliteren. COOP heeft een voorsprong op de markt. Dankzij SAP is het landschap klaar
voor schaalvergroting. Schaalvergroting blijft het beleid
van COOP. Binnen zo’n strategie mag IT geen belemmerende factor voor groei vormen.”
Herco Boer: “Retailers kijken naar efficiency. Hoe kunnen processen slim worden ingericht, op welke plekken
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in de keten kan inzet van techniek meerwaarde bieden?
En we kijken uiteraard ook naar manieren waarop we de
dialoog met onze klant kunnen verbeteren.”
Marco van der Zalm: “Veiligheid en continuïteit zijn actuele thema’s, zeker ook in de omgeving van e-commerce.
We zoeken naar ruimte voor innovatie op dat gebied.”
Herco Boer: “Dat vereist soms taaie investeringen.
Maar uiteindelijk dient het wel een belangrijk doel: de
performance van technologie moet gewoon goed zijn.
Hierin is Simac voor COOP een betrouwbare partner. We
hebben de verantwoordelijkheid voor de gehele kantoorinfrastructuur achter onze techniek drie jaar geleden bij
Simac neergelegd. Simac voert het beheer en verzorgt de
monitoring op processen, onze rol blijft steeds meer beperkt tot de regie. Door die verschuiving van verantwoordelijkheden, ontstaat bij ons ruimte om nieuwe dingen uit
te proberen.”
Marco van der Zalm: “Ook kantoorautomatisering en
24/7 beveiliging van onze systemen is door Simac opgepakt. Dat is van grote betekenis. Gebruikers accepteren
simpelweg niet meer dat iets het niet doet, techniek moet
werken. Ondanks groei kunnen we bedrijfsprocessen
optimaal volgen. In control blijven met leveranciers is van
levensbelang.”
Herco Boer: “Realtime werken wordt de standaard.
Onze besteladviezen zijn volledig geautomatiseerd. Dankzij SAP vragen voorraadbeheer en het verstrekken van
informatie geen extra handelingen. We kunnen razendsnel
bijsturen in elke behoefte.”
Maar hoe zit het met de techniek in de nieuwe,
voormalige Emté-filialen?
Marco van der Zalm: “Dat wordt een monsterklus.
In zeven tot tien dagen moet elke winkel volledig worden
omgebouwd. In look & feel wordt het COOP, maar ook qua
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techniek wordt alles straks één systeem. Die transitie
moet gesmeerd lopen, de klant accepteert niet dat ‘zijn’
winkel lang gesloten is of hapert. Met de concurrentie om
de hoek ben je klanten anders snel kwijt. Simac ondersteunt COOP in deze operatie. Van back-office tot wireless
toepassingen.”
Herco Boer: “Techniek is crucialer dan ooit. Datalijnen
moeten meteen functioneren, de infrastructuur moet zijn
getest, de monitoring van de koeling moet honderd procent zijn en de flessenautomaat moet werken. Net als de
zelfscan en de functies die de Staatsloterij en PostNL in
de winkels hebben. Het geheel aan processen dat afhankelijk is van datalijnen wordt steeds groter.”
Marco van der Zalm: “Simac helpt met de basis, een
goede infrastructuur. Ondertussen kijken wij naar nieuwe
functionaliteiten, naar manieren om winkelen bij COOP
beter en leuker te maken. We bereiden ons voor op de
toekomst, sorteren al voor richting 2025. Met slimme
camerasystemen of toepassingen van het internet of
things. Zoals een zelfdenkende koeling. Techniek maakt
veel mogelijk, ook in het supermarktlandschap.”
Herco Boer: “Dankzij Simac hebben we intern meer
ruimte voor beleidsontwikkeling en dus regie op de
toekomst. Simac helpt ook goede selecties te maken in
partners waarmee we een samenwerking kunnen aangaan. Ze kennen de retail goed, begrijpen wat nodig is.
Dat werkt, vooral in de hitte van de dag, als zaken die ons
minder bekend zijn door een partner met kennis kunnen
worden uitgezocht.”
In de connectie met de klant wil COOP vooruit
Herco Boer: “Vanzelfsprekend! Je smartphone maakt
zoveel meer mogelijk. We willen contact lang voordat
de klant bij de kassa staat. Communicatie tijdens de
shoppingtrip dus. Met aantrekkelijke en persoonlijke aanbiedingen, suggesties die er voor jou als unieke klant toe
doen. Daar zijn mogelijkheden voor, ook via de selfscan.
Door de klantenkaart te integreren in de smartphone kunnen we loyaliteit verbreden, nog persoonlijker worden,
écht verrassen.”
Marco van der Zalm: “Het dwingt ons tot ontwikkeling
van beleid, met het oog op bescherming van klantgegevens, van privacy. Iedereen wil alle data dolgraag hebben,
daar moeten we als organisatie scherp op letten. We voldoen aan de AVG-richtlijnen voor datagebruik. Uiteindelijk
bepaalt alleen de klant zelf waar zijn data naartoe gaan.”
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Waar ligt nog meer uitdaging?
Herco Boer: “In logistiek binnen omnichannel. In
non-food heeft dat een enorme vlucht gekregen, maar hoe
gaat dat in de foodbranche landen? COOP doet volop mee,
dankzij bijvoorbeeld een bestel-app kun je je boodschappen met gemak thuis laten bezorgen. Onze wens is de fysieke- en onlinewereld optimaal te koppelen, de klant een
en dezelfde ervaring bieden. Met boodschappenlijstjes
op herhaling en slimme persoonlijke tips. Zoals bijvoorbeeld een waarschuwing wanneer er noten in het gekozen
product zijn verwerkt terwijl wij uit het profiel van de klant
kunnen opmaken dat hij daarvoor een allergie heeft. Ook
informatie over aard en oorsprong van een product delen
we graag. Daarin zijn onze klant en onze leden in toenemende mate geïnteresseerd.”
Marco van der Zalm: “Online kan veel, uitdaging is dat
naar de winkelvloer te brengen. Recepten online plaatsen
en terugvertalen naar wat je op de winkelvloer ervaart. We
gaan werelden koppelen.”
Herco Boer: “En we kijken vooruit, zoals we deden
naar de COOP Future Store in Milaan, twee jaar geleden.
Beleving bieden, terug naar de oorsprong van producten, lekker vers van dichtbij: dat is waar het steeds meer
om draait. Het verkorten van de voedselketen, met meer
lokale producten, is een trend die overal terugkomt.”
COOP sorteert voor op mega-stores?
Herco Boer: “Nee, we houden ook onze kleinere
winkels. Er komt zelfs een concept bij: de stadswinkel.
Gemakswinkels, die op urban-hightrafficlocaties worden
geopend. Met een centrale keuken in de winkel, verse
producten voor ontbijt en lunch. En inmiddels ook met
voorbereide ingrediënten om het diner thuis samen te
stellen. We gaan dit jaar richting tien van deze winkels,
in grote en middelgrote plaatsen.”
Wat is de rol van Simac hierin?
Marco van der Zalm: “Simac is gate-keeper en biedt
support. Van netwerk tot bekabeling. We geven hen het
vertrouwen. Ook omdat we weten dat Simac de partijen
kent die nodig zijn en alles weet over IT en dienstver
leners. Dankzij de rol die Simac in onze dagelijkse business pakt, kan COOP opschalen.”
Herco Boer: “Simac snapt wat retail is, neemt op elk
niveau verantwoordelijkheid. Problemen worden opgelost. Binnen de foodbranche moet je toegewijd zijn, voor
de klant willen gáán. Op basis van die houding hebben we
mede voor Simac gekozen.”

Simac cloud
Powered by VMware
Vraagt u zich af hoe u de voordelen van de cloud kunt gebruiken, zonder volledig
afstand te doen van uw bestaande systemen? Of bent u op zoek naar een combinatie
van een publieke en private cloud-omgeving? Het antwoord is de hybride cloud:
één ICT landschap over meerdere locaties. Samen met de gerenommeerde partij
VMware biedt Simac u deze vorm van cloud computing aan.
Op basis van de betrouwbare VMware-producten krijgt u een veilige, flexibele
cloud-omgeving waar goede performance, hoge beschikbaarheid en pay-per-use
vanzelfsprekend zijn. Zo haalt u meer rendement uit uw servercapaciteit.
Benieuwd hoe u het beste uw eigen cloud-omgeving kunt inrichten?
Wij denken graag met u mee!

Retail Connect
Theo Wouters, Vacansoleil:

“We kunnen met Simac snel
op- en afschalen en betalen
alleen wat we gebruiken.”
Via zusterbedrijf
Iris Parc heeft
Vacansoleil de
beschikking over
vijf campings en
daardoor nog
meer controle
over de kwaliteit
en het aanbod.

I
Ook op campings in de middle of nowhere is een goede
infrastructuur noodzakelijk voor ondersteuning van de
eigen medewerkers.

Nieuwe cloud-generatie
biedt Vacansoleil vertrouwen
voor de toekomst
Het is nog maar tien jaar geleden dat vrijwel alle
campingvakanties telefonisch werden geboekt. Inmiddels
krijgt Vacansoleil ruim tachtig procent van de boekingen
online binnen. Mede daarom is de afgelopen vier jaar het
IT-landschap compleet opnieuw ingericht. Belangrijke
beslissing is de onvoorwaardelijke keuze voor de cloud.
Theo Wouters, directeur IT: “Het uiteindelijke doel is
volledig automatisch op- en afschakelen van opslag en
rekencapaciteit.”
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n 2019 is het vijftig jaar geleden dat Vacansoleil
startte met de verkoop van campingvakanties. In die
tijd is het bedrijf met het hoofdkantoor in Veldhoven
uitgegroeid tot één van de marktleiders op dat gebied
in Europa. Via de website kunnen consumenten
kiezen uit meer dan vijfhonderd campings uit zestien landen. Steeds vaker valt hun keuze op kwaliteit en gemak.
Mensen willen nog steeds graag kamperen, maar dan
met meer luxe. “Glamping is een echte trend. Wij spelen
daarop in met compleet ingerichte tenten inclusief echte
bedden en badkamer. Eigenlijk kun je die accommodaties
geen tent meer noemen”, lacht Theo Wouters, directeur IT
van Vacansoleil.
De keuze voor kwaliteit en gemak betekent dat
Vacansoleil op de grote campings eigen mensen heeft
om klanten te ontvangen en ontzorgen. “Met Iris Parc,
zusterbedrijf van Vacansoleil, hebben we nu vijf eigen
campings. Een eigen camping biedt ons nog meer controle over de kwaliteit en het aanbod. Dat aantal gaan we
verder uitbreiden”, vertelt Wouters.
Puzzelen en schuiven
Met een uitgekiend businessmodel probeert Vacansoleil
voorop te blijven lopen in de uiterst competitieve reis
sector. Een belangrijk onderscheidend kenmerk is de
breedte van het aanbod. Geen ander biedt de mogelijkheid om staanplaatsen, stacaravans of tenten te boeken
in zo’n groot aantal landen. Ook uniek zijn de eigen
verkoopkantoren in acht landen. “Dankzij die verkoop
kantoren kunnen we beter inspelen op de lokale wensen.
Denen willen nu eenmaal een andere vakantie dan Nederlanders. Wij willen graag een compleet verzorgde vakantie, Denen gaan liever terug naar de natuur”, verklaart
Wouters. “Bovendien: al die landen vieren op andere
momenten vakantie. Dat resulteert in een hogere bezettingsgraad dan gemiddeld in de sector.”
Een ander onderscheidend kenmerk is dat consu-

menten op elke dag kunnen aankomen en vertrekken.
Vacansoleil hanteert niet zoals gebruikelijk in de sector
een strakke indeling in weken, midweken en lange weekenden. “Dat is voor een groot aantal klanten reden om
voor ons te kiezen, maar betekent ook dat we veel moeten
puzzelen en schuiven om grote gaten in de bezetting te
voorkomen.”
Omslag naar omnichannel
De grootste verandering sinds de oprichting heeft de
afgelopen jaren plaatsgevonden: de omslag naar een
omnichannel businessmodel. Tien jaar geleden was
Vacansoleil nog een volledig offline bedrijf. Vrijwel alle
boekingen kwamen telefonisch tot stand. Dat is volledig
veranderd, weet Wouters. “Vandaag de dag boekt tachtig
procent van onze klanten via internet. De telefonische
boekingen die we ontvangen, zijn voor een belangrijk deel
last minute-vakanties. Mensen die op het laatste moment
nog willen boeken, helpen wij graag mee zoeken.”
De omslag begon voorzichtig met een eerste webshop in 2009. Het aanbod dat in de brochure stond, werd
op internet gezet. “Vacansoleil was vanaf dat moment
weliswaar online actief, maar intern was nog maar weinig
veranderd. Het hele bedrijf was vooral gericht op het
uitbrengen van die brochure en de telefonische verkoop
daarna. Pas de laatste jaren hebben we ook op dat vlak de
omslag ingezet.”
Om die omslag te kunnen volbrengen moest
Vacansoleil op zoek naar een ander ERP-systeem. Door
voortdurende doorontwikkeling was de bestaande maatwerkapplicatie uitgegroeid tot een intelligent, maar ook
zwaar en complex systeem dat lastig te veranderen was.
“Het hele systeem was gericht op de jaarlijkse brochure
en de telefonische verkoop. Een omnichannel businessmodel vraagt echter andere functionaliteiten. Denk aan
het analyseren van klantdata of het dynamisch aanpassen
van prijzen. Dat kon niet met het oude systeem.”
>
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Veel klanten boeken hun vakantie
in de winter, wanneer Vacansoleil
behoefte heeft aan extra reken- en
opslagcapaciteit.
Software op maat
Vier jaar geleden heeft de directie op advies van Wouters
de knoop doorgehakt: er moest een nieuw ERP-systeem
komen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want standaard
software voor de niche waarin Vacansoleil opereert, is
schaars. Dat heeft te maken met het bijzondere voorraadproduct van Vacansoleil. “Elk product dat we verkopen, is
uniek: zaken zoals de bestemming, de duur, de dag van
aankomst en de gezinssamenstelling zijn telkens weer anders. Bovendien verkopen we veel producten in december,
januari en februari, terwijl ze pas in juni, juli en augustus
worden afgenomen. En anders dan bij retailers geldt voor
ons: op is op. Wij kunnen in het hoogseizoen geen extra
capaciteit meer inkopen”, legt Wouters uit, die Thinkwise
inschakelde om een applicatie op maat te maken.
Dat betreft de software voor de achterkant van de
operatie. De voorkant, de webshop dus, ontwikkelt
Vacansoleil volledig in eigen beheer. “Dat is de kernactiviteit waarmee we ons geld verdienen. De veranderingen op
dat vlak gaan zo snel, dat we daar bovenop willen zitten.
Denk aan het personaliseren van de getoonde content.
Wij willen op dat punt niet afhankelijk zijn van een ander
IT-bedrijf.”
Samen hebben de nieuwe systemen aan de voor- en
achterkant een hoop nieuwe functionaliteit opgeleverd.
Wouters: “Wij kunnen nu elke dag in elf talen een nieuwe
camping online zetten. Wij hoeven niet meer een heel seizoen dezelfde prijzen te hanteren, maar kunnen daarmee
spelen. En we kunnen de data van klanten zoals het surfgedrag analyseren. Door profielen van klanten met onder
meer de gezinssamenstelling en de campingvoorkeur op
te stellen, kunnen we hen gerichter adviseren en persoonlijke aanbiedingen doen.”

Op- en afschalen
Tegelijk met de omslag naar omnichannel heeft
Vacansoleil de keuze gemaakt het volledige IT-beheer uit
te besteden. Simac is de partner die Wouters daarvoor
heeft geselecteerd. “Voor een bedrijf als het onze is het
cruciaal dat onze webshop altijd beschikbaar is. Dat
vergt veel kennis en kunde op een terrein waarop niet
onze kracht ligt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een
betrouwbare, solide partner.”
Door te kiezen voor de cloud, hoeft Vacansoleil niet
meer zelf te investeren in een uitgebreid serverpark.
Dat scheelt flink, met name gezien de pieken en dalen
in de benodigde opslag- en rekencapaciteit. “Een eigen serverruimte hadden we moeten afstemmen op de
piekcapaciteit die we alleen maar nodig hebben in de
wintermaanden, de tijd waarin veel klanten boeken. Door
dat uit te besteden, kunnen we snel op- en afschalen en
betalen we alleen voor de capaciteit die wij gebruiken.
Nu alle software in de datacenters van Simac draait, is de
performance geen enkel probleem meer.”
Wouters kende Simac al langer. De stap om deze ITdienstverlener in te schakelen voor het begeleiden van
de uitbesteding, was dus snel gezet. “Simac heeft ons
geholpen om een request for information en request for
proposal op te stellen. Vervolgens heeft Simac ook meegedaan aan het offertetraject. Zij zijn als beste uit de bus
gekomen, maar dat was zeker geen gelopen race.”

Met CloudNEXT introduceert Simac de derde generatie cloudoplossingen sinds de start op dit gebied zes jaar
geleden. Simpel, snel, veilig en eenvoudig samen te stellen. Dat zijn de kernwoorden die CloudNEXT beschrijven.
Maar het belangrijkste is dat CloudNEXT een naadloze integratie van publieke en private cloud-oplossingen
mogelijk maakt. IT-beheer was nog nooit zo eenvoudig.

e cloud heeft de toekomst. Daarover bestaat weinig discussie
meer. Maar niet iedere applicatie
presteert even goed in de publieke
cloud die partijen als Microsoft,
Amazon of Google bieden. Daarom
blijft behoefte bestaan aan een
private cloud. Die biedt de voordelen van een externe infrastructuur,
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Hoge conversie
Wat is de belangrijkste uitdaging voor de toekomst?
“De behoefte aan verregaande personalisatie. De hoeveelheid daarvoor bestemde data zal alleen nog maar
toenemen. Voor de opslag en analyse daarvan is meer
opslag- en rekencapaciteit vereist. De komende tijd willen
we daarin zwaar investeren, zodat we onze klanten beter
kunnen adviseren en de conversie hoog kunnen houden.
Vacansoleil doet het nu goed, maar op elk moment kan uit
onverwachte hoek een nieuwe concurrent opduiken.
Dat heeft de retail ons geleerd.”

Hybride cloud
Nu is Vacansoleil klaar voor de volgende stap: de overstap
naar CloudNEXT, de nieuwe generatie cloudoplossingen
van Simac. “Deze oplossingen zijn nog beter ingericht
op ondernemingen zoals wij. Deze overstap stelt ons
uiteindelijk in staat om automatisch capaciteit op- en af te

CloudNEXT: klaar voor de hybride wereld

D

schakelen. Nu is dat altijd nog een menselijke beslissing
en een handmatige actie”, stelt Wouters.
Wat Wouters vooral aanspreekt, is de hybride oplossing
van Simac. Vacansoleil kan gebruik maken van een publieke cloud zoals Azure van Microsoft, maar ook van de
private cloud van Simac zelf. “Voor ons is dat interessant
omdat een klein deel van de oplossingen nog niet in een
publieke cloud kan draaien zoals die voor telefonie. Met
Simac hebben we dan toch één partij die beide omgevingen beheert en op elkaar afstemt. Bovendien: bij een
publieke cloud als Azure of Amazon zouden wij een van de
vele gebruikers zijn. Wij zoeken juist een partner die met
ons meedenkt.”
Bijkomend voordeel is dat Simac ook andere diensten
biedt, bijvoorbeeld omtrent de IT-infrastructuur op campings. “Die staan soms in de middle of nowhere zonder
goede verbindingen. Maar als wij daar een medewerker
neerzetten, heeft die wel een goede verbinding nodig.
Met Simac zijn we nu in gesprek voor een standaard aanpak waarmee we overal snel een betrouwbare infrastructuur kunnen aanleggen.”

maar dan met een serverpark dat is
afgestemd op de eisen die de applicatie stelt.
Simac heeft CloudNext ontwikkeld
met het oog op de behoefte aan
hybride oplossingen. CloudNEXT
biedt de mogelijkheid om publieke
en private cloudomgevingen vol-

ledig met elkaar te integreren. Een
cruciale rol hierbij speelt de Simac
CloudExchange, de digitale snelweg
tussen de private cloud van Simac
en publieke cloudomgevingen (zoals
Microsoft Azure, Amazon, Google).
Die snelweg maakt het mogelijk om
applicaties in beide omgevingen
optimaal met elkaar te laten

samenwerken zonder dat de gebruiker merkt wat in de publieke of in de
private cloud gebeurt.
CloudNEXT biedt meer voordelen
ten opzichte van de vorige generatie
cloudoplossingen, zoals een private
cloud met de nieuwste, nog snellere
servertechniek van HPE. Het beheer,
de inrichting en uitrol gebeurt met
de nieuwste techniek van VMWare,
zodat de private cloud met enkele
klikken volledig kan worden afgesteld op de veranderende behoefte
van de business.

Wat dat concreet betekent? Dat u
klein kunt beginnen, maar verzekerd bent van een infrastructuur
die met u meegroeit. Dat u binnen
enkele tellen kunt opschalen, maar
ook afschalen. Bestaat tijdelijk
meer behoefte aan opslagruimte en
of rekenkracht? Het is razendsnel
geregeld. Is de piek voorbij? Dan
schakelt u net zo eenvoudig weer terug. Daardoor betaalt u alleen voor
de capaciteit die u nodig heeft.
Uiteraard staat veiligheid bij CloudNEXT voorop. De private cloud staat
in Tier 3+ en Tier 4 datacenters in
Nederland die ISO 27001-gecer-

tificeerd zijn. Daarnaast zijn ze
ISAE 3402-ready, zodat eenvoudig
aantoonbaar is dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.
Tot slot: CloudNEXT is powered
by Simac. Dat betekent allereerst
toegang tot vijftien aanvullende
diensten, van werkplekinrichting en
telefoonoplossingen tot back-ups,
antivirus en managed firewalls.
Profiteer van veertig jaar ervaring in
IT, die gekanaliseerd wordt via één
persoonlijk aanspreekpunt. Heeft u
als retailer specifieke uitdagingen?
Simac denkt graag mee over oplossingen.
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Eric van Schagen,
ceo van Simac:

“Door onze klanten te
ontzorgen, houden hun
IT-afdelingen meer tijd
over voor innovatie in
retail.”

ERIC VAN SCHAGEN, CEO SIMAC

“Retailers moeten baas blijven
over eigen klantrelaties”
De retailsector digitaliseert in hoog
tempo. Na het online kanaal is nu het
offline kanaal aan de beurt. Dat leidt
tot grote uitdagingen, en niet alleen
op technologisch gebied. Goede IT’ers
bijvoorbeeld worden steeds schaarser.
Simac speelt daarop in, onder meer door
automatisering van de eigen diensten.
Ceo Eric van Schagen heeft daarnaast
een waarschuwing voor retailers:
“Lever je niet over aan de grillen van de
technologiereuzen.”
18
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ric van Schagen kijkt met veel interesse naar de
ontwikkelingen in de foodretail. In navolging van
andere retailsectoren hebben ook supermarktketens zich het afgelopen jaar op het online kanaal
gestort. Vooralsnog met beperkte resultaten.
“Maar dat kan snel veranderen. We hebben dat zo vaak
gezien met de introductie van nieuwe technologieën. De
start is meestal voorzichtig, maar opeens kan het gebruik
een grote vlucht nemen. Dat kan ook in online foodretail
gebeuren. Foodretailers moeten daar dan wel klaar voor
zijn”, stelt de eigenaar en ceo van Simac.
Van Schagen dicht bestaande foodretailers de grootste kans op succes toe. “Er is veel gesproken over de
pogingen van Amazon om bijvoorbeeld met de overname

van Whole Foods een positie in de foodretail te veroveren.
Vergeet echter niet dat de verkoop van levensmiddelen
iets anders is dan de verkoop van boeken of kleding. De
uitdagingen op het gebied van logistiek en IT zijn veel
groter. Dat heeft onder meer te maken met de enorme volumes en de bederfelijkheid van de goederen. Bestaande
foodretailers hebben dat spel in hun vingers.”

Retail Connect

Digitalisering van winkels
In andere retailsectoren ziet Van Schagen weer meer
aandacht voor fysieke winkels ontstaan. Nu het online
kanaal eenmaal draait, luidt de vraag hoe retailers zich
op de winkelvloer kunnen onderscheiden. Digitalisering
van de winkel speelt daarbij een belangrijke rol. Nog veel
meer dan nu het geval is, kan de winkel een instrument
worden om het klantgedrag in kaart te brengen. Dat levert
waardevolle informatie op, bijvoorbeeld over de optimale
inrichting van winkels en de locatie van artikelen.
“Het verzamelen, verwerken en analyseren van data wordt
alleen nog maar belangrijker. In de fashion kunnen technologieën zoals RFID een belangrijke bijdrage daaraan
leveren. Dat resulteert in antwoorden op vragen als waar
in de keten welke voorraden moeten liggen. Wij kunnen
hen daarbij helpen”, aldus Van Schagen.
Steeds belangrijker wordt de vraag wat klanten nu
echt willen. Mede door de ontwikkeling van het online
kanaal ziet Van Schagen het gedrag van klanten veranderen. “Alleen het winkelassortiment online zetten, is niet
meer genoeg. Retailers moeten onderzoeken hoe ze meer
waarde kunnen bieden. Neem als voorbeeld mijn eigen
kinderen. Die bestellen met Kerst een complete kerstmaaltijd in plaats van losse ingrediënten. Dat zullen we
steeds meer gaan zien: dat klanten complete, bereide en
wellicht warme maaltijden bestellen.”

die zelf signaleren dat de prestaties onder druk staan en
extra capaciteit inschakelen. Dat is goedkoper dan daarvoor mensen in te zetten. Bijkomend voordeel van Simac
is dat we dankzij het uitgebreide klantenbestand hiervoor
goede standaard oplossingen kunnen opzetten. Door onze
klanten daarmee te ontzorgen, houden hun IT-afdelingen
meer tijd over voor innovatie in de retail. Denk aan de
digitalisering van de winkels.”
Een ander deel van het antwoord op de grote vraag
naar IT’ers is flexibiliteit. Simac zal voor specifieke zaken
steeds vaker een beroep doen op gespecialiseerde partijen. “Ook wij bouwen aan een steeds groter netwerk van
partners waarop wij een beroep kunnen doen. Het belangrijkste is dat wij goede mensen op onze projecten kunnen
zetten, dat hoeven niet altijd onze eigen mensen te zijn.
Door zaken uit te besteden aan specialisten, kunnen we
efficiënter opereren.”

Automatisering van ICT
Alle ontwikkelingen in retail maken één ding duidelijk: het belang van IT in retail neemt alleen maar toe.
Tegelijkertijd worden goede IT’ers steeds schaarser. Dat
is een probleem voor retailers, maar ook voor Simac. Een
belangrijk deel van de oplossing is wat Van Schagen “automatisering van de automatisering” noemt. Daarin heeft
Simac het afgelopen jaar veel geïnvesteerd. Dat heeft geresulteerd in nieuwe cloudoplossingen met self-serviceconcepten. Wie tijdelijk extra opslag- of rekencapaciteit
nodig heeft, kan eenvoudig op- en afschalen. “Dankzij de
inzet van artificial intelligence gaan we toe naar systemen

Oppassen voor ‘big five’
Wat is de grootste uitdaging voor retailers?
Van Schagen wijst op de ‘big five’ in digitale technologie:
Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft. “De belangrijkste ontwikkelingen in de markt worden gedreven
door deze partijen. Zij bepalen met hun tools en platformen in belangrijke mate de vraag van klanten. Het liefst
nemen zij de complete relatie met klanten over. Maar de
kracht van retailers schuilt juist in die relatie met klanten.
Het is zaak dat zij zich niet overleveren aan de grillen van
de technologiereuzen.”
Als afschrikwekkend voorbeeld dient de hotelsector,
die zich heeft uitgeleverd aan platformen als Booking.
com. In de taxiwereld is iets soortgelijks aan de hand met
Uber. “Maar gelukkig zien we ook dat een deel van de
consumenten zich weer afkeert van een platform als dat
van Uber. Ook Facebook is als gevolg van alle ophef in de
laatste maanden niet meer onaantastbaar”, ziet Van Schagen. “Zaak is dat retailers zelf baas blijven over de relatie
met hun klanten.”

Gegevensbescherming
• Op 25 mei is in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Dat betekent dat bedrijven de persoonlijke gegevens van hun klanten nog beter moeten beschermen.
• Wat heeft deze wet betekent voor Simac? Steeds meer retailers hebben hun klantgegevens immers bij Simac in
de cloud staan. “Dat we onze procedures nog verder hebben aangescherpt”, antwoordt Eric van Schagen, ceo
van Simac. “Gegevensbescherming stond altijd al hoog op onze agenda, maar nu hebben we de puntjes op de
i gezet. Alle medewerkers zijn bijvoorbeeld op training geweest om nog eens duidelijk te maken hoe zij met de
persoonlijke gegevens van mensen moeten omgaan.”
• Een goede gegevensbescherming staat of valt met het gedrag van de mensen die met de gegevens werken, stelt
Van Schagen. “Vaak ligt de focus op IT, maar de gedragscomponent is minstens net zo belangrijk. Wij hebben juist
aan dat punt extra aandacht besteed.”
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