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Technologie als antwoord
Niets is zo gemakkelijk als online winkelen. Klanten kunnen verschillende 
producten eenvoudig vergelijken op prijs, specificaties of reviews.  
Ze krijgen advies over bijpassende producten en wellicht zelfs korting als 
ze die tegelijkertijd bestellen. Gaat het om levensmiddelen? Dan kunnen de 
zoekresultaten eenvoudig worden gefilterd op allergenen of ingrediënten. 

In de winkel is dit gemak vaak ver te zoeken. Het schap biedt maar beperkte 
ruimte voor productinformatie. In steeds meer winkels hangen schermen 
die informatie bieden, maar vaak net niet op de plaats waar de klant staat. 
Natuurlijk kan er een medewerker om raad gevraagd worden, maar vaak is 
diens kennis en kunde beperkt.

Technologie levert de antwoorden. In dit magazine ziet u hoe retailers hun 
klanten technologie in handen kunnen geven om hen op de winkelvloer 
hetzelfde gemak te bieden als op internet. Technologie helpt ook om 
informatie over klanten te verzamelen en te vertalen in concrete adviezen  
die medewerkers kunnen overnemen in verkoopgesprekken. 

Dat de hoeveelheid technologie op de winkelvloer verder toeneemt,  
is onontkoombaar. Daarmee neemt ook de afhankelijkheid van technologie 
verder toe. Dat leidt tot uitdagingen. Hoe zorgt u dat al die technologie 
onafgebroken in de lucht blijft? Hoe kunt u de risico’s op uitval van apparatuur 
tot een minimum beperken? Ook op die vragen geeft technologie antwoord. 

Peter Plaum,
commercieel directeur Simac IT NL
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Michiel Kienjet, programmamanager formule & format, Jumbo: 

“Dat klanten anoniem kunnen shoppen en 
probleemloos afrekenen, heeft geleid tot een hogere 
acceptatie van zelfscanning.”
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E
én van ‘Jumbo’s 7 Zekerheden’ luidt vlot winke-
len: snel en gemakkelijk boodschappen doen. 
Zelfscanning draagt daaraan bij, vertelt Michiel 
Kienjet, programmamanager formule & format 
bij Jumbo. “Toen we tien jaar geleden zijn gestart 

met zelfscanning, wilden we onze klanten vooral een 
service bieden die laagdrempelig is en die veel klanten 
verleidt om de scanner daadwerkelijk te gebruiken.”

Kienjet stond tien jaar geleden aan de wieg van zelf-
scanning bij Jumbo. Hij was nog maar net gestart op de 
IT-afdeling van Jumbo, toen Albert Heijn als eerste Neder-
landse foodretailer deze technologie op de winkelvloer 
introduceerde. Op initiatief van Kienjet volgde Jumbo niet 
lang daarna. “We hebben bewust enkele andere keuzes 
gemaakt dan Albert Heijn. Allereerst hebben wij gekozen 
voor zelfscanning zonder klantidentificatie. Mede uit 
praktische overwegingen, want we hadden geen klant-
kaart waaraan de scanner kon worden gekoppeld. Dat 
werkt enorm drempelverlagend. Daarnaast hebben wij 
gekozen voor volledig bemande zelfscankassa’s, zodat de 
persoonlijke service behouden bleef en klanten zonder 
poespas en snel konden afrekenen. Die twee keuzes heb-
ben in belangrijke mate bijgedragen aan de grote adoptie. 
In sommige winkels is zelfscanning goed voor zeventig 
procent van de verkopen.”

NIEUWE KASSA’S EN NIEUWE SCANNERS

Jumbo aan de slag met 
zelfscanning 2.0
Zelfscanning is een succes bij Jumbo. In sommige winkels loopt het 
gebruik van scanners op tot 70 procent. Maar na tien jaar is het hoog tijd 
voor een nieuwe generatie scanners, die nieuwe toepassingen binnen 
handbereik brengt. Mede dankzij deze toepassingen slaagt Jumbo erin om 
boodschappen doen prettiger, leuker en fijner te maken voor klanten. 
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Michiel Kienjet, programmamanager formule & format, Jumbo: 

“Wij zijn met name op zoek naar toepassingen 
die boodschappen doen prettiger, leuker en fijner 
maken voor de klanten.”

Vast budget
Aanvankelijk dacht Jumbo dat zelfscanning vooral interes-
sant is voor klanten met een grote boodschappenlijst. 
Maar al snel werd de technologie ook door klanten met 
een kleinere boodschappenmand omarmd. Kienjet herin-
nert zich de introductie van zelfscanning in een winkel 
in het stadscentrum van Bergen op Zoom. “Klanten 
bezochten die winkel vooral voor een kleine boodschap. 
We dachten het bewijs te leveren voor onze opvatting dat 
deze klanten niet geïnteresseerd zijn in zelfscanning. 
Maar tot onze grote verbazing was het gebruik van zelf-
scanners binnen enkele weken net zo hoog als in andere 
winkels.”

Daarnaast is zelfscanning in trek bij klanten met een 
vast budget. Zij kunnen exact zien voor hoeveel euro’s in 
hun boodschappenkar ligt en hoeveel bestedingsruimte 
ze nog hebben. “Maar denk ook aan gezinnen met jonge 
kinderen. Geef de kinderen een scanner in handen en ze 
zijn entertained.”

Dat de scanners niet gekoppeld zijn aan klantkaar-
ten en dat de zelfscankassa’s bemand zijn, betekent dat 
Jumbo niet profiteert van de voordelen die Albert Heijn 
heeft: meer klantgegevens en lagere personeelskosten. 
“Juist het feit dat klanten bij ons anoniem kunnen shop-
pen en probleemloos afrekenen, heeft geleid tot een 
hogere acceptatie. Dat is een mooi voorbeeld van de wijze 
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Michiel Kienjet, programmamanager formule & format, Jumbo:

“Klanten zijn erg positief over de nieuwe 
scanners. Het is alsof je van een oude  
Nokia in één keer overstapt op de nieuwste 
iPhone.”

waarop we Jumbo helemaal om de klant heen bouwen. ” 
Daardoor is de businesscase interessant genoeg om 

zelfscanning op grote schaal te implementeren, juist 
vanwege de extra service aan klanten. Het is niet voor 
niets dat we zelfscanning nu in meer dan de helft van de 
winkels hebben geïmplementeerd.”

Dagelijkse routine
Technologie zoals zelfscanning draagt bij aan verbetering 
van de shopping experience op de winkelvloer. Jumbo 
volgt alle technologische ontwikkelingen op de voet, maar 
waakt voor al te dominante rol van technologie op de 
 winkelvloer. “We zien best veel leuke proof-of-concepts, 
maar in foodretail is het lastig om die te vertalen naar 
snelle, grootschalige baanbrekende toepassingen die de 
winkelbeleving fundamenteel veranderen”, stelt Kien-
jet, die verwijst naar het nieuwsbericht dat Carrefour 
de  opening van zijn winkel van de toekomst in Brussel 
voor langere tijd heeft uitgesteld. “Een supermarkt is 
een ander type winkel dan bijvoorbeeld een kleding- of 
doe-het-zelf-zaak. Klanten bezoeken een supermarkt 
veel vaker. Boodschappen doen hoort bij de dagelijkse 
routine. Soms zijn klanten op zoek naar inspiratie, maar 
heel vaak moet boodschappen doen alleen snel en simpel 
zijn. Gewoon omdat die avond nu eenmaal eten op tafel 
moet komen. Het is lastig om voor de verschillende 
shoppingtrips van die klanten vergaande technologische 
oplossingen te introduceren. Die klant loopt niet altijd 
met dezelfde mindset door de winkel.”

Tien jaar na de introductie van zelfscanning is het niet-
temin tijd voor vernieuwing. De huidige scanners zijn in 
technologisch opzicht verouderd en toe aan vervanging. 
Tegelijk met de vervanging van het volledige kassapark 
in alle winkels door Simac, implementeert Jumbo daarom 
een nieuwe generatie zelfscanners, geleverd door Zebra. 
Die maken nieuwe toepassingen mogelijk, maar Jumbo 
waakt voor al te veel toeters en bellen. 

Navigatiesysteem
De nieuwe zelfscanners moeten op termijn antwoord 
geven op de meest gestelde vraag op de winkelvloer: waar 
ligt dat ene product? De zelfscanner fungeert dan als navi-
gatiesysteem dat de klant feilloos de weg naar het juiste 
schap wijst. Een ander idee is dat klanten met een druk op 
een knop van de scanner om assistentie kunnen vragen. 
Wil iemand meer weten over het gebruik, de bereiding of 
de samenstelling van een product? Dan komt de medewer-
ker die het dichtstbij is of de meeste productkennis heeft 
naar de klant toe.

Voor beide toepassingen is het noodzakelijk dat de 
exacte positie van de klant op de winkelvloer bekend is. 
De locatie van het laatst gescande artikel geeft een indi-
catie, maar de vraag is of dat nauwkeurig genoeg is. Voor 
positiebepaling bestaan andere, accuratere technologi-

sche oplossingen, waarvan Jumbo momenteel de moge-
lijkheden verkent. “Positiebepaling is mogelijk via wifi, 
maar ook via het licht. Signify heeft een verlichtingsoplos-
sing ontwikkeld waarin positiebepaling is meegenomen.”

De nieuwe zelfscanners zijn kort voor de zomer samen 
met de nieuwe kassasystemen uitgetest in drie winkels 
in Veghel, Zetten en Almelo. Vooralsnog alleen met de 
bestaande functies, dus zonder mogelijkheid om artikelen 
te zoeken of assistentie te vragen. “Niettemin zijn klanten 
erg positief over de nieuwe scanners. Ze zijn sneller dan 
de oude scanners, zijn beter in staat om slecht leesbare 
barcodes te scannen en bevatten een veel groter en kleu-
riger scherm met meer informatie. Het is alsof je van een 
oude Nokia in één keer overstapt op de nieuwste iPhone.”

Smartphone
Over iPhones gesproken: heeft Jumbo ook nagedacht over 
de mogelijkheid voor klanten om hun eigen smartphone 
te gebruiken voor verbetering van hun shopping expe-
rience? “Die vraag hebben we onszelf zeker gesteld”, 
antwoordt Kienjet. “Maar als we kijken naar onze con-
currenten, zien we op dit moment nog geen heel goede, 
breed geaccepteerde en schaalbare voorbeelden van 
smartphone-gebruik op de winkelvloer. Dat is vooralsnog 
meer een belofte dan een realiteit.”

Bij gebruik van smartphones doemen bovendien aller-
lei praktische problemen op. Klanten kunnen hun smart-
phone niet zoals een scanner even onbeheerd achterlaten 
op hun winkelkar. De batterij kan leegraken tijdens het 
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boodschappen doen. En wat als de smartphone tijdens 
het scannen op de harde vloer valt? “Een smartphone is 
minder robuust dan een handscanner. Die is helemaal 
geprepareerd voor zijn taak, ligt ergonomisch goed in de 
hand en doet het altijd. Juist dat draagt bij aan een goede 
shopping experience.”

Kienjet verwacht in de toekomst zeker klanten te zien 
die in de Jumbo-winkels met hun smartphone bood-
schappen scannen. “Voor bepaalde klanten en bepaalde 
shoppingtrips zal dat zeker interessant zijn. Wij zien nu 
nog geen succesvolle, schaalbare apps, maar die zullen 
de komende tien jaar zeker ontstaan. Maar die zullen de 
huidige zelfscanners niet vervangen. Beide oplossingen 
zullen naast elkaar bestaan.”

Anoniem shoppen
Wat gaat de toekomst nog meer brengen? Met zelf-
scanning zijn allerlei nieuwe toepassingen mogelijk, denk 
aan uitgebreide productinformatie en tips voor recepten. 
Of klanten kunnen de scanner gebruiken om de bood-
schappen te ‘filteren’ op bepaalde allergenen of ingredi-
enten. “De nieuwe scanner maakt het bovendien mogelijk 
om andere barcodes te scannen, waardoor informatie over 
houdbaarheid of ingrediënten zichtbaar wordt. Dat zijn 
inderdaad toepassingen die allemaal mogelijk zijn. Maar 
we moeten zuinig zijn op het huidige succes van zelf-
scanning. Het gebruik moet eenvoudig en overzichtelijk 
blijven. We zullen alleen nieuwe toepassingen introduce-
ren als klanten die onder controle hebben. In ieder geval 

Heilige graal

Zebra heeft verschillende techno
logieën samengevoegd tot een 
oplossing die retailers in staat stelt 
de shopping experience en de omzet 
flink te verbeteren: SmartLens for 
Retail. 

De technologieën vervullen drie 
belangrijke functies: volgen en 
helpen van medewerkers, volgen en 
helpen van klanten en monitoren van 
de schappen. “Een oplossing die drie 
functies samenvoegt, is de heilige 
graal voor retailers”, stelt Frank de 
Jong, directeur retail bij Zebra.
Nieuwe technologie maakt het 

mogelijk om de positie van klanten 
te bepalen en een medewerker te 
sturen als ze te lang voor een schap 
staan te twijfelen. Als klanten een 
handscanner hebben, kunnen ze 
de spraakfunctie gebruiken om een 
vraag te stellen aan een medewerker 
elders in de winkel. Klanten kunnen 
aanbiedingen en tips ontvangen, 
maar ook korting als ze kiezen voor 
een versproduct waarvan de THT-
datum gevaarlijk dichtbij komt. “Met 
de slimme LED-verlichting van Signify 
is het mogelijk om de positie van 
klanten met een nauwkeurigheid 
van twintig tot dertig centimeter te 
bepalen. Als de klant zich met een 
scanner in zijn hand omdraait, merkt 

het systeem dat meteen op”, weet  
De Jong. Zebra gelooft in een 
toekomst voor handscanners. “Data 
laten zien dat de inhoud van het 
winkelmandje met 7 tot 14 procent 
groeit als de klant zelfscanning 
gebruikt. Het is nog maar de vraag 
of klanten daarvoor hun smartphone 
willen gebruiken. Wij merken dat 
de meeste klanten de voorkeur 
geven aan een handscanner. De 
smartphone is een heel persoonlijk 
apparaat, dat veel klanten liever 
reserveren voor bellen en appen. En 
waar laat je je telefoon als je even 
beide handen nodig hebt?”

blijft de mogelijkheid bestaan om anoniem te shoppen. 
Dat heeft bijgedragen aan de hoge acceptatiegraad van 
zelfscanning.”

Slimme camera’s
Jumbo is niet alleen bezig met zelfscanning en positie-
bepaling, maar ook met andere technologieën, zoals het 
gebruik van camera’s. Welke opties de foodretailer straks 
biedt, zal afgestemd worden op het klantenbestand en 
de functie van de verschillende winkels. “Met camera’s 
kunnen we nog sneller anticiperen om vlot winkelen te 
kunnen garanderen, één van de 7 zekerheden van Jumbo. 
Die camera’s zien ook dat de bananen bijna op zijn, zodat 
aanvulling van dat schap prioriteit krijgt.”

Vooralsnog is Jumbo druk bezig met de uitrol van het 
nieuwe kassapark en de nieuwe generatie handscan-
ners in de winkel. Nu de test in de drie winkels in Veg-
hel, Zetten en Almelo is afgerond, is een groot team van 
Simac gestart met een tour langs alle winkels. “De 350 
bestaande winkels met zelfscanning worden vanaf eind 
dit jaar overgezet. Daarnaast hebben we in afwachting 
van de nieuwe generatie scanners 40 tot 50 andere win-
kels op de wachtlijst geplaatst. Die staan te popelen om 
ook met zelfscanning aan de slag te gaan. Ja, daar zitten 
ook winkels in België bij. Wij zijn erg benieuwd hoe onze 
Belgische klanten zelfscanning zullen ontvangen.”

Retail Connect
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E
en filiaalmanager in een middelgrote stad ergens 
in Europa opent op maandagochtend de deuren 
van zijn winkel. Tot zijn schrik ontdekt hij dat 
het kassasysteem niet functioneert wegens een 
uitgevallen internetverbinding. Nog niet zo lang 

geleden leidde dat in het slechtste geval tot enkele uren 
gemiste omzet en veel frustraties bij de filiaalmanager, 
die de telefoon diende te pakken voor de noodzakelijke 
technische ondersteuning. “Met de Simac Remote 
Management Suite is dat verleden tijd. Wij krijgen direct 
een melding dat de internetverbinding eruit ligt. Daardoor 
kunnen wij waarschijnlijk al op zondag aan de slag met 

Johan van der Wielen, senior retail consultant Simac:  

“SRMS zorgt 
ervoor dat 
instellingen 
automatisch 
goed staan. Dat 
scheelt tijd, maar 
ook fouten en 
frustraties.”

Martin Reulink, senior  engineer Simac:

 “Als een winkel te 
vaak overschakelt 
op 4G, geeft 
SRMS het advies 
om de vaste 
internetverbinding 
te controleren.”

Altijd grip op kassasystemen
Hoe houd je grip op alle kassasystemen 
en bijbehorende randapparatuur als het 
aantal filialen  vaak ook in het buitenland 
 maar blijft groeien? Simac heeft hiervoor 
een unieke beheeroplossing ontwikkeld 
die specifiek is toegesneden op de eisen 
en wensen van retailers. Dat leidt tot 
lagere beheer en onderhoudskosten en – 
nog belangrijker – minder verstoringen op 
de winkelvloer.
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een oplossing van het probleem, zodat het kassasysteem 
op maandagochtend gewoon functioneert”, vertelt Martin 
Reulink, senior engineer bij Simac.

Goede kans dat de medewerkers van Simac niet eens 
hoeven in te grijpen. Reulink en zijn collega’s hebben in 
Simac Remote Management Suite (SRMS) de mogelijkheid 
ingebouwd om automatisch een IP-switch te activeren. Als 
een kassasysteem enige tijd offline is, zorgt deze switch 
ervoor dat de router in de winkel even uit- en aangezet 
wordt. “Daardoor wordt in negen van de tien gevallen de 
verbinding opnieuw opgebouwd, zodat de winkel weer 
snel online is”, licht Reulink toe.

Prijswijzigingen
Simac is acht jaar geleden gestart met de ontwikkeling 
van SRMS. Het aantal kassasystemen dat de ICT-dienst-
verlener in beheer kreeg, groeide op dat moment razend-
snel. Dat dwong de serviceorganisatie van Simac tot een 
zoektocht naar nieuwe oplossingen om grote aantallen 
kassasystemen van afstand te monitoren, onderhouden, 
aanpassen en updaten. “Wij werken vooral voor grotere 
retailers, die vaak beschikken over meerdere kassa-
systemen in meerdere filialen in meerdere landen. Als 
zo’n retailer op maandagochtend een prijswijziging wil 

Voordelen van SRMS
Simac Remote Management Suite (SRMS) biedt 
een schat aan voordelen voor retailers:

• ONTZORGING: Simac signaleert en verhelpt 
storingen in de meeste gevallen zonder 
tussenkomst van retailers.

• BESCHIKBAARHEID: veel problemen worden  
op afstand adequaat opgelost, zodat ‘downtime’ 
tot een minimum beperkt blijft.

• SNELHEID: de schat aan vastgelegde data 
geeft direct inzicht in oorzaken, zodat snel en 
doelgericht kan worden ingegrepen.

• PREVENTIE: slimme analysetools maken 
proactief ingrijpen en preventief onderhoud 
mogelijk, zodat storingen worden voorkomen.

• INZICHT: engineers weten welke hardware in 
welke winkel draait, zodat ze altijd met de juiste 
spullen op pad gaan.

• RAPPORTAGE: dashboard biedt retailers inzicht 
in de prestaties, onderhoud en beheer van 
kassasystemen.

• KOSTEN: gebruik van SRMS leidt tot lagere 
onderhouds- en beheerkosten, maar ook tot 
minder omzetverlies in de winkels. 

doorvoeren, wil hij de garantie dat die prijswijzigingen 
op alle filialen in alle vestigingen op hetzelfde moment 
zijn  gerealiseerd. Met zo’n beheeroplossing kan dat”, 
verklaart Johan van der Wielen, senior retail consultant bij 
Simac.

Op de markt bestaat een overvloed aan beheeroplos-
singen. Simac heeft ze allemaal uitgebreid onderzocht. 
Vaak gaat het om uitgebreide, dure systemen van gere-
nommeerde softwareleveranciers met een overschot 
aan functionaliteit die retailers niet of nauwelijks nodig 
hebben. En de functionaliteit die retailers wel nodig 
hebben, ontbreekt vaak. “Bestaande beheeroplossingen 
zijn vaak ontwikkeld voor kantooromgevingen. Maar aan 
het beheer van desktopcomputers in een kantoor worden 
totaal andere eisen gesteld dan aan het beheer van kassa-
systemen”, stelt Van der Wielen.

Uitgeklede versie
Een kassasysteem beschikt bijvoorbeeld over een afwij-
kende, ‘embedded’ Windows-versie. Daarin zijn bepaalde 
functies afgeschermd, zodat het systeem alleen kan 
opstarten als kassa. Daarnaast moet op een desktop-
computer gewoon de laatste volledige versie van Acrobat 
Reader draaien. “Voor veel retailers installeren wij juist 
een uitgeklede versie van Acrobat Reader waarmee win-
kelmedewerkers alleen een nieuwsbrief kunnen openen. 
Alle overbodige knoppen om bijvoorbeeld te kunnen 
doorklikken naar internetsites zijn daarin weggehaald”, 
weet Reulink.

Het marktonderzoek leidde tot het besluit om zelf een 
beheeroplossing te bouwen. Het resultaat is SRMS: een 
efficiënte en flexibele oplossing die specifiek is toege-
sneden op de wensen en eisen van de retailsector. Zo 
beschikt SRMS over koppelingen met de verschillende 
leveranciers van point-of-sale-software, zoals Cow Hills 
Retail, Axi, K3 Retail en anderen. “Blokker was de eerste 
retailer waarvoor we het systeem in gebruik hebben 
genomen. In 2014 hebben we de grootste retailers uit ons 
klanten bestand overgezet. Nu implementeren we SRMS 
bij vrijwel alle nieuwe klanten”, vertelt Van der Wielen. 

Randapparatuur
SRMS begint met een goede registratie van de systemen 
en apparaten die in de verschillende winkels zijn geïnstal-
leerd. Dat gaat niet alleen over kassasystemen, maar ook 
over randapparatuur zoals bonprinters, barcodescanners, 
pinterminals en netwerkapparatuur. Niet alleen merken, 
modellen en serienummers worden in SRMS vastgelegd, 
maar ook de onderhoudshistorie. Als een component 
wordt vervangen, ligt dat vast in SRMS. “Veel retailers 
beschikken over een bont IT-landschap met verschillende 
hardware en software. Omdat we exact weten wat waar 
draait, sturen we nooit meer service-engineers met de 
verkeerde spullen naar een winkel”, verklaart Reulink.
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Virusscanner
Zoals de term ‘suite’ al aangeeft, bestaat Simac Remote 
Management Suite uit meerdere modules. Reulink is met 
een team van zeven mensen voortdurend bezig om de 
suite te verbeteren en nieuwe modules toe te voegen. Een 
voorbeeld is de module voor het gecontroleerd uitrollen 
van updates, zowel die van Windows als van virusscan-
ners. Wanneer Microsoft, McAfee of een andere fabrikant 
van beveiligingssoftware een nieuwe update lanceert, 
wordt die eerst op een testsysteem bij Simac geïnstal-
leerd. Als dat goed verloopt, komen een aantal speci-
aal daarvoor aangewezen winkels aan de beurt. Levert 
ook dat geen problemen op? Dan volgt een brede uitrol 
 richting alle winkels. 

SRMS beschikt ook over modules voor het beheer 
van randapparatuur. Denk aan een module die signa-
leert wanneer de batterij van draadloze scanners moet 
 worden opgeladen of vervangen. Of aan een module die 
het tonerverbruik van A4-printers controleert. Reulink: 
“In veel  winkels liggen stapels cartridges op voorraad 
om maar niet zonder te hoeven zitten. Als dan die printer 
onverwacht moet worden vervangen, zijn die cartridges 
waardeloos geworden. Deze module is gekoppeld aan 
het voorraadsysteem van de retailer. Die zorgt ervoor 
dat twee weken voordat de toner dreigt op te raken een 
nieuwe cartridge in de winkel ligt.”

Uitvaartverzorger
Waar nodig schakelt Simac partners in. Dat geldt bijvoor-
beeld bij het beheer van het groeiende aantal tablets 
op de winkelvloer. “Wij weten alles over het Windows-
besturingssysteem, maar die tablets draaien doorgaans 
op Android. Daarom werken wij samen met een partner 
die beschikt over een beheeroplossing voor tablets. SRMS 
is met een API gekoppeld aan die beheeroplossing, zodat 
retailers vanuit één omgeving met één dashboard ook 
inzage krijgen in de prestaties van deze apparaten”, aldus 
Reulink.

Inmiddels mikt Simac met SRMS allang niet meer 
alleen op de retailsector. Niet voor niets is al bij de ont-
wikkeling gekozen voor een flexibele oplossing met een 
generieke naam die ook toepasbaar is in andere sectoren. 
Uitvaartverzorger DELA is de meest recente SRMS-gebrui-
ker die niet uit de retail afkomstig is. Reulink: “DELA 
beschikt over een specifiek werkpleksysteem, waarbij 
op de werkplek zelf niets behouden blijft. Dat betekent 
dat het systeem een update van vandaag morgenochtend 
mogelijk weer is vergeten. SRMS zorgt ervoor dat alle 
updates op alle werkplekken actief blijven. DELA heeft 
ook naar bestaande beheeroplossingen gekeken, maar 
dan hadden ze veel meer moeten betalen voor een functi-
onaliteit waarvan ze maar een klein deel gebruiken.”

Retail Connect

> Die engineers zijn bovendien veel minder tijd kwijt in een 
winkel. Neem de installatie van een nieuw kassasysteem. 
Vroeger had de engineer een half uur tot drie kwartier per 
kassa nodig om het systeem goed te configureren en in 
te stellen, terwijl die instellingen in feite een kopie zijn 
van identieke kassa’s die eerder zijn geïnstalleerd. “Nu 
hoeft de engineer na aansluiting alleen nog het filiaal- en 
kassa nummer in te voeren. Vervolgens zorgt SRMS ervoor 
dat alle instellingen automatisch goed staan. Dat scheelt 
niet alleen tijd, maar ook fouten en frustraties”, zegt 
Reulink.

4Gverbinding
Daarnaast signaleert SRMS elk incident. Als een deel van 
de winkelautomatisering niet goed werkt, ziet de service-
organisatie van Simac dat vaak eerder dan de winkelm-
edewerkers. Veel incidenten kunnen op afstand   worden 
opgelost zonder tussenkomst van mensen op de winkel-
vloer.

Niet alleen Simac, maar ook de retailers zelf krijgen 
via een uitgebreid dashboard inzicht in de prestaties 
van kassasystemen en de bijbehorende randapparatuur. 
Welke kassa’s worden het meest gebruikt? Welke kassa’s 
staan altijd uit? En heeft KPN een internetstoring? Dan 
toont het scherm een landkaart met groene en rode loca-
ties die aangeven welke winkels wel of niet online zijn. 
Die data zijn ook beschikbaar voor analyses achteraf. Van 
der Wielen noemt het voorbeeld van een klant met 1300 
winkels in zeven landen, die werkt met een kassasysteem 
dat bij uitval van de vaste internetverbinding automatisch 
overschakelt op een 4G-verbinding. “Die klant kreeg 
elke maand een factuur van het telecombedrijf met de 
kosten, maar had tot dat moment geen enkel zicht op de 
omvang van het 4G-gebruik in de voorafgaande maand. 
Dat was één van de argumenten om over te stappen van 
een generieke beheeroplossing op SRMS. Wij kunnen 
nu nauwkeurig zien op welke locatie op welk moment de 
4G-verbinding is ingeschakeld. Als dat te vaak gebeurt of 
te lang duurt, krijgen wij een melding met het advies om 
de vaste internetverbinding te controleren. Dat scheelt 
aanzienlijk in de kosten van 4G-verbruik.”

Martin Reulink en Johan van der Wielen, Simac Retail:

“SRMS zorgt ervoor dat alle instellingen 
automatisch goed staan. Dat scheelt 
niet alleen tijd, maar ook fouten en 
frustraties.”
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Zonder IT staat ook in de brillenwinkels 
van Hans Anders alles stil. Een nieuwe 
infrastructuur met 4Gbackup moet 
garanderen dat de belangrijkste 
winkelapplicaties onder alle omstandig
heden in de lucht blijven. Raymond 
Theunissen, teamleider IT bij Hans Anders: 
“Wij kunnen het netwerk zo configureren, 
dat kassasystemen en andere cruciale 
applicaties altijd voorrang krijgen. 
Daardoor kunnen wij onze klanten in de 
winkel en op de website optimaal blijven 
bedienen.”

Raymond Theunissen, teamleider IT, Hans Anders: 

“De nieuwe firewall beschikt over een 
4Gbackup. Als de verbinding in een winkel 
uitvalt, schakelt de firewall automatisch  
over op 4G.”

Hans Anders: 
eigentijdse 

winkels 
vragen om 

betrouwbaar 
netwerk
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M
eer echte aandacht en waarde voor 
de klant. Dat is de gedachte achter de 
relaunch van het merk Hans Anders afge-
lopen voorjaar. In Gorinchem, de thuis-
basis van Hans Anders, staat de eerste 

winkel die volgens de nieuwe, eigentijdse stijl is inge-
richt. Met name de zitjes in de rode huiskleur springen in 
het oog, terwijl het vele houtwerk voor een warme, aange-
name sfeer zorgt. “En wij serveren nu ook lekkere koffie”, 
lacht Raymond Theunissen, teamleider IT bij Hans Anders. 
“Niet alleen de prijs is anders. Wij gaan voor uitstekende 
service en kwaliteit, voor de beste prijs. Service met een 
glimlach.”

4Gbackup
Het interieur van de winkels - 262 in Nederland, 126 in 
België - is niet het enige dat op de schop gaat. Theunis-
sen is samen met zijn team druk bezig met de voorbe-
reidingen voor de vervanging van de IT-infrastructuur 
in alle winkels. Nu zijn die allemaal aangesloten op het 
MPLS-netwerk (Multi Protocol Label Switching) van Hans 
Anders. Dat betekent onder meer dat al het dataverkeer 
uit de winkels via het hoofdkantoor in Gorinchem loopt. 
Dat was niet zonder risico. “We hebben eens een storing 
gehad waarbij de lijnen uitvielen. Dan is het een uitda-
ging om de verkoop in de winkels aan de gang te houden. 
De kassasystemen en pinapparaten maken gebruik van 
die verbinding, maar ook Focus en Wave. Dat zijn onze 
eigen applicaties voor onder meer het vastleggen van 
oogmetingen en het bestellen van glazen of lenzen”, weet 
Theunissen.

De nieuwe infrastructuur biedt meer zekerheid in de 
winkels. “Wij zijn nu begonnen met de installatie van de 
nieuwste firewall-oplossing op ons hoofdkantoor. Vanaf 
volgend jaar gaan we die ook in onze winkels instal-
leren. Die firewall beschikt over een 4G-backup. Als de 
VDSL-verbinding in een winkel straks uitvalt, schakelt de 
firewall automatisch over op een 4G-verbinding. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van een multiprovider-simkaart, 
zodat altijd het sterkste signaal wordt gepakt”, verklaart 
Theunissen.

Softwaredefined
De technologie is afkomstig van Fortinet. De keuze voor 
deze leverancier volgde na een uitgebreid selectietraject 
dat in de zomer van 2018 van start ging. Theunissen en 
zijn team voerden gesprekken met twee leveranciers. For-
tinet maakte de beste indruk door de eerlijke antwoorden 
op vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van de firewall-oplossing. Bovendien staat de oplossing 
van Fortinet hoog aangeschreven in de ranglijsten van 
marktonderzoekers als Gartner. “Een doorslaggevende 
rol was weggelegd voor Simac’s specialisten in beide 
firewall-oplossingen. Zij hebben met ons meegedacht 

Elke poort beveiligd

Van slimme kassa’s tot interactieve passpiegels, 
van intelligente camera’s tot elektronische 
schaplabels: het aantal met internet verbonden 
apparaten en systemen op de winkelvloer neemt 
drastisch toe. 

De continuïteit van de winkel is steeds meer 
afhankelijk geworden van IT en de beschikbaarheid 
van deze moderne toepassingen. Nadeel is dat het 
dreigingsniveau toeneemt en retailers een steeds 
interessanter target zijn voor hackers. “Dit zou 
je gedeeltelijk kunnen ondervangen door op elk 
device antivirussoftware te installeren, maar dat 
is onwenselijk, praktisch onuitvoerbaar en in veel 
gevallen technisch onmogelijk. Denk bijvoorbeeld 
aan kassa’s of een frisdankleverancier die een 
koelkast plaatst die via het internet van afstand 
wordt gemonitord”, verklaart Gino Mommers, 
accountmanager bij Fortinet.
Middels het Security-Fabric-concept biedt 
Fortinet beveiliging voor winkels inclusief alle 
moderne apparaten die aangesloten zijn op het 
winkelnetwerk. Met de FortiGate biedt het bedrijf 
een unieke firewall-oplossing die qua poorten 
kan worden uitgebreid met FortiSwitches. Door 
de technische integratie tussen de firewall en de 
switch kan Fortinet elke ‘toegangspoort’ uitrusten 
met volledige security. Hierdoor is het niet 
nodig om nog op elk device antivirussoftware te 
installeren.
Met het Security-Fabric-concept gaat de IT-
beveiligingsspecialist zelfs nog een stap verder. 
De Security Fabric is een brede, geïntegreerde 
en zo veel mogelijk geautomatiseerde oplossing 
waarmee bedrijven alle onderdelen van de IT-
infrastructuur kunnen monitoren en beveiligen. 
Mommers: “Als één onderdeel afwijkend gedrag 
vertoont dat duidt op een cyberaanval of malware-
infectie, signaleren onze klanten dit direct. In 
het huidige dreigingslandschap is het niet alleen 
belangrijk om aanvallen preventief te kunnen 
stoppen, maar ook om zo snel mogelijk te reageren 
op verdachte situaties. Er is een steeds groter 
tekort aan technische specialisten waardoor 
automatiseren de enige manier is om weerstand te 
bieden tegen geavanceerde cyberaanvallen.”

>
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over de voor- en nadelen van beide opties. Belangrijk, 
want Simac is dagelijks bezig met dit soort oplossingen. 
Wij maar af en toe.”

Theunissen verwacht veel voordeel van het ‘software- 
defined’ netwerk waarover Hans Anders straks beschikt. 
Dat betekent dat zijn team op afstand kan bepalen welke 
applicaties voorrang krijgen in het dataverkeer. “De pri-
maire winkelapplicaties zoals Focus, Wave en de kassa-
systemen krijgen altijd voorrang. Als de vaste lijn uitvalt 
en de 4G-verbinding onvoldoende ruimte biedt, kan het 
zijn dat we even geen muziek kunnen draaien in onze 
winkels.”

Vijf proefwinkels
Fortinet maakt het eveneens mogelijk om het netwerk te 
segmenteren. Per applicatie kan worden vastgelegd welk 
apparaat wel of geen toegang krijgt. “Neem belangrijke 
applicaties zoals Focus en Wave. Om besmetting met 
malware te voorkomen installeren we internet of things-
apparatuur op zo’n manier dat die geen toegang heeft tot 
het Focus en Wave-segment”, aldus Theunissen. 

Dit voorjaar maakte Hans Anders de definitieve keuze 
voor Fortinet, waarna snel is gestart met installatie op het 
hoofdkantoor. In de eerste vier maanden van 2020 volgt 
de uitrol naar de winkels in Nederland, een half jaar later 
gevolgd door de winkels in België. In oktober 2020 moet 
Simac alle winkels hebben overgezet. Om deze uitrol zo 
soepel mogelijk te laten verlopen, volgt dit najaar eerst 
een test in vijf verschillende winkels. “Als die test suc-
cesvol verloopt, vergt de installatie per winkel hooguit 
een half uur. Op het moment dat de Simac-medewerker de 
hardware inplugt, maakt die zichzelf via internet bekend. 
Vervolgens kunnen wij die hardware op afstand configure-
ren. Daarvoor hoeven we geen IT-specialist naar de winkel 
te sturen.”

Geen belemmering
Met de investering in nieuwe netwerktechnologie onder-
streept Hans Anders het belang van IT op de winkelvloer. 
En dat belang neemt alleen maar toe. “Het doel is om 
zowel klanten als medewerkers blij te maken. IT mag geen 
belemmering zijn bij het plaatsen van bestellingen of het 
helpen van klanten”, stelt Theunissen. “Een voorbeeld is 
de implementatie van een eigen communicatieplatform 
dat bereikbaar is via mobile device en pc. Zelfs als we een 
storing hebben, kunnen we via dit platform communiceren 
met de mensen in de winkel.”

Daarnaast werkt Hans Anders aan versterking van het 
omnichannel-concept. “Op dit moment leggen wij alle 
klantgegevens vast in Salesforce. Op korte termijn willen 
wij in elk kanaal gebruik kunnen maken van die gege-
vens, of een klant nu online is, in de winkel staat of de 
klantenservice aan de lijn heeft. Hiermee kunnen we ons 
servicelevel verder verbeteren. Hans Anders is voor de 
klant één bedrijf; waar hij is of wie hij spreekt moet geen 
verschil maken. Dat betekent concreet voor IT dat wij ook 
de winkels toegang gaan geven tot Salesforce.”

Met partners
Samenwerking met partners als Simac is noodzakelijk 
om bij te blijven op ICT-gebied. Niet voor niets heeft Hans 
Anders begin dit jaar het contract met Simac over het 
beheer en onderhoud van de kassasystemen opnieuw 
verlengd. Theunissen: “Wij kunnen niet zelf alle kennis 
in huis halen. Daarom is het belangrijk dat we kunnen 
vertrouwen op partners die met ons meedenken.”

Raymond Theunissen, teamleider IT, Hans Anders:  

“Wij kunnen niet zelf alle kennis in huis halen.  
Daarom is het belangrijk dat we kunnen vertrouwen  
op partners die met ons meedenken.”
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S
portpark De Toekomst hangt vol met camera’s 
die een heel voetbalveld kunnen overzien. De 
voetballers die daar trainen, krijgen hesjes 
aan met sensoren die onder meer de hartslag, 
de positie en de versnelling meten. Het player 

performance systeem analyseert alle beelden en data, wat 
Ajax waardevolle inzichten oplevert. Hoe staat het met 
de conditie van de voetballers? Welke looplijnen volgen 
zij? Hoeveel succesvolle passes versturen ze? En kiezen 
zij dan altijd de beste afspeelmogelijkheid of waren er 
betere voorhanden? 

Het verschil in retail wordt op de winkelvloer gemaakt. De inzet van nieuwe digitale 
technologieën is cruciaal om klanten een ongeëvenaarde shopping experience te 
kunnen bieden. Daarvoor is een betrouwbaar, veilig en flexibel netwerk nodig, waardoor 
de supply chain kan aanhaken. Clemens Esser, chief technology officer bij HPE: “Wie 
verschil wil maken in retail, zal mee moeten in die digitale transformatie.”

Met dit voorbeeld maakt HPE duidelijk wat de kansen 
zijn van nieuwe technologieën als machine  learning en 
internet of things. Die kansen liggen er ook voor retailers. 
Die hoeven alleen maar het voetbalveld door de winkel-
vloer en de voetballers door klanten te vervangen. “Online 
kunnen we het surfgedrag van klanten op de voet volgen. 
We weten exact wat ze eerder hebben gekocht. Als die 
klanten een winkel binnenstappen, weten we al of hun 
voorkeur uitgaat naar een A-merk of naar het goedkoopste 
product. Als we zien dat die klant vervolgens lang blijft 
staan voor een bepaald schap, hebben we voldoende 
informatie om hem gericht aan te spreken en te helpen bij 

Shopping experience staat of 
valt met technologie
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zijn aankoopbeslissing”, vertelt Bert Leegwater, coun-
try manager van Aruba country manager van Aruba, de 
leverancier van netwerkoplossingen (waaronder wifi) en 
onderdeel van Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Belangrijker dan kwaliteit
Nieuwe technologieën versterken de beleving van klanten 
bij hun bezoek aan een winkel. Ze bieden de mogelijk-
heid om klanten te verrassen, maar ook gerichter te 
helpen. Juist die ‘shopping experience’ wordt alleen maar 
belangrijker. “Waarom koopt iemand een koptelefoon van 
achthonderd euro. Waarom doen Zara, Ikea en Action het 
zo goed? Dat heeft te maken met de shopping experience 
die ze bieden. Die zijn vaak veel belangrijker dan de daad-
werkelijke productkwaliteit”, stelt Leegwater.

Extra uitdaging is dat die klant voortdurend verandert. 
Retailers die de digitale transformatie succesvol weten 
te doorlopen, zijn in staat om veranderingen in behoefte 
en gedrag van klanten snel te signaleren en daarop in te 
spelen. Met andere woorden: de shopping experience zal 
voortdurend moeten worden vernieuwd. “We kennen alle-
maal de verhalen van retailers die de afgelopen jaren zijn 
omgevallen. De oorzaak is niet dat hun klanten zijn veran-
derd, maar dat die retailers niet snel genoeg konden mee 
veranderen. Digitalisering maakt het mogelijk om kosten 
onder controle te houden door processen efficiënter uit 
te voeren en risico’s te reduceren. Omdat we over meer 
data beschikken, kunnen we betere beslissingen nemen 
die leiden tot hogere omzetten. Maar digitalisering leidt 
ook tot een betere shopping experience, niet alleen bij 
klanten maar ook bij medewerkers. Wie verschil wil maken 
in retail, zal mee moeten in die digitale transformatie.”

Verschil op de winkelvloer
Hoe goed de shopping experience is, wordt bepaald op 
de punten waarop klanten en retailers met elkaar contact 
leggen. HPE spreekt over de ‘edge’. Dat kan de webshop 
of de app zijn, maar het echte verschil wordt steeds vaker 
op de winkelvloer gemaakt. Innovaties in de edge kunnen 
complete businessmodellen veranderen. “Maar de hele 
supply chain moet meedoen”, zegt Clemens Esser, chief 
technology officer bij HPE. “De retailwetten van vroeger 
gelden ook nu nog steeds. Nee verkopen is dodelijk. 
Daarvoor is real-time inzicht in de voorraden nodig; de 
voorraden in het winkelmagazijn, maar ook in het distri-
butiecentrum. Neem die klant die persé die grijze Nikes 
wil hebben, maar dan wel in maat 38. Hoe fijn is het als 
een medewerker dan met een tablet snel kan checken of 
die achter nog op voorraad liggen. Of direct een order 
kan plaatsen bij het distributiecentrum en die thuis laten 
afleveren?”

Wat de digitale transformatie in de praktijk belemmert, 
is de traditionele organisatiestructuur van veel retailers. 
Die bestaat vaak uit silo’s, waarbij technologie doorgaans 
is ondergebracht in de silo van de chief financial officer 
(CFO). “Maar die is voornamelijk gericht op reductie van 
kosten en risico’s. Terwijl technologie steeds minder 
een tool is om kosten te reduceren, maar juist omzet 
te  genereren. We moeten op een andere manier naar 
technologie kijken. Als we beacons en schermen op de 
winkelvloer plaatsen, wordt technologie een marketing-
instrument. Dat vraagt om een andere aanpak waarbij de 
mensen uit de business de lead hebben. Daarvoor is een 
cultuuromslag nodig”, stelt Esser. 

Veilig en betrouwbaar netwerk
Vrijwel elke winkel beschikt vandaag de dag over een wifi-
netwerk. Kassa’s, beeldschermen, beacons, camera’s en 
weegsystemen draaien allemaal op dat netwerk. Klanten 
gebruiken het netwerk voor hun smartphone, maar ook 
medewerkers om via hun headset met elkaar te spreken 
of met hun scanners voorraden te inventariseren. Aruba 
biedt een universeel, betrouwbaar en veilig netwerk voor 
alle toepassingen, ook als die van derden zijn. Denk 
aan een bierbrouwer of frisdrankfabrikant die zijn eigen 
koelkast in winkels neerzet en de omloopsnelheid van 
de inhoud op afstand wil monitoren. “Het wifi-netwerk is 
cruciaal voor de bedrijfsvoering. Wij bieden niet alleen 
de technologie voor een wifi-netwerk, maar ook de tools 
om dat netwerk op afstand te managen. Dat stelt retailer 
in staat om snel en flexibel te reageren op ontwikkelen. 
Denk bijvoorbeeld aan intelligente schaplabels die we 
op afstand kunnen programmeren. Als de prijs van een 
artikel moet worden verlaagd, bijvoorbeeld omdat de 
houdbaarheidsdatum in zicht komt of een nieuwe col-
lectie in aantocht is, kan dat voor alle winkels binnen tien 
seconden worden geregeld”, aldus Leegwater.

HPE beschikt naast Aruba over een compleet ecosys-
teem van partners die samen de oplossingen bieden die 
retailers nodig hebben. Daartoe behoren ook de cloud-
oplossingen van SAP, zoals Simac die bijvoorbeeld aan-
biedt. “Al die technologie op de winkelvloer moet wel met 
deze cloudoplossingen kunnen communiceren. De capa-
citeit mag geen beperkende factor zijn. Wij zorgen ervoor 
dat retailers over voldoende capaciteit kunnen beschikken 
op de momenten dat ze die nodig hebben.”

Clemens Esser, chief technology  
officer HPE:

“Hoe fijn is het als een 
medewerker met een tablet 
snel kan checken of maat 38 
achter nog op voorraad ligt?”
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I
nteractieve zuilen die productinformatie geven, 
 medewerkers met tablets die advies op maat 
verstrekken en klanten met mobiele scanners die 
geen kassa meer nodig hebben. Technologie die 
het online winkelen groot heeft gemaakt, vergroot 

ook in toenemende mate de service en het gemak op de 
winkelvloer. Wij staan echter nog maar aan het begin van 
de digitalisering van de retail, stelt Eric van Schagen. 
“De veranderingen zijn moeilijk te voorspellen en komen 
razendsnel”, aldus de CEO van Simac.

Geen onomkeerbare situaties
Wat al die veranderingen gaan brengen, moet de toekomst 
uitwijzen. “Daarom is het belangrijk dat we in de retail 
flexibel en dynamisch blijven. We moeten ons snel kunnen 
aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen. We kunnen 
ons geen strategie veroorloven waarmee we ons vastzet-
ten in onomkeerbare situaties”, verklaart Van Schagen.

De toenemende digitalisering betekent dat retailers 
steeds meer vragen van een partner als Simac. “Retailers 
kennen geen sluitingstijden meer. Winkels blijven steeds 
langer open, wat resulteert in verlenging van service-
tijden. En als de winkeldeuren sluiten, moeten de online 
winkels in de lucht blijven. De verwerking van de data uit 
al die kanalen gebeurt steeds meer real-time in plaats 
van batchgewijs. Het aantal cloud-oplossingen neemt 
toe, hoewel we merken dat onder meer de overheid en de 
zorgsector vanwege de zorgen om databeveiliging iets 
voorzichtiger worden als het gaat om de public cloud.”

Zelfschaalbare systemen
Een grote uitdaging is het tekort aan gekwalificeerd IT-
personeel. De vraag is al langer groter dan het aanbod, 
maar het tekort begint steeds nijpender te worden. Simac 
neemt op verschillende fronten actie om de gevolgen van 

ERIC VAN SCHAGEN, CEO VAN SIMAC

“Retail moet flexibel en 
dynamisch blijven”

Eric van Schagen, CEO, Simac: 

“Retailers kunnen zich geen 
rigide strategie veroorloven 
waarmee ze zichzelf 
vastpinnen.”

De retail digitaliseert in snel tempo, zowel op internet als op de winkelvloer.  
Eén van de grootste uitdagingen is het vinden van ITspecialisten die invulling kunnen 
geven aan de roep om digitalisering. CEO Eric van Schagen vertelt hoe Simac daarop 
inspeelt. “Hoe dieper in de keten we taken onderbrengen, hoe beter en efficiënter we 
die kunnen organiseren.”

het tekort tot een minimum te beperken. “Een belang-
rijke ontwikkeling is de automatisering van IT-taken, 
IT4IT. Denk aan flexibele, zelfschaalbare systemen: als 
de opslag- of netwerkcapaciteit niet meer toereikend is, 
wordt capaciteit bijgeschakeld zonder een IT-beheerder te 
hoeven inschakelen”, legt Van Schagen uit.

Daarnaast blijft Simac investeren in verticale integra-
tie met partners. “Hoe dieper in de keten we bepaalde 
taken onderbrengen, hoe beter en efficiënter we die kun-
nen organiseren. Dat is ook de reden waarom retailers ons 
inschakelen: omdat wij door onze schaalgrootte bepaalde 
processen beter kunnen oppakken en zij niet zelf het wiel 
opnieuw uit hoeven te vinden. Op dezelfde manier maken 
wij gebruik van onze partners. Niet om een beroep te doen 
om hun mankracht, maar op hun slimme oplossingen.”

Opleiding en ontwikkeling
Ondertussen is Simac hard op zoek naar ervaren profes-
sionals en jonge talenten. “Natuurlijk blijven wij vissen 
in de vijver waarin we altijd visten, maar we gaan ook 
op zoek naar nieuwe vijvers. De arbeidsmarkt biedt nog 
voldoende kansen, maar we moeten wel op andere plek-
ken zoeken. Zoeken naar talenten die we door opleiding 
en ontwikkeling op het juiste niveau kunnen brengen. We 
werken daarbij nauw samen met reguliere hogescholen en 
universiteiten, maar hebben ook een eigen opleidingspro-
gramma inclusief uitgebreide digitale opleidingstools.”

Van Schagen ziet de toekomst daarom met vertrouwen 
tegemoet. “Wij vormen een gezond bedrijf met een mooi 
klantenbestand en voldoende financiële middelen om te 
investeren in nieuwe technologieën. Wij beschikken over 
een groot team met een goede mix van ervaren profes-
sionals en jonge talenten. Daarmee kunnen we snel en 
flexibel inspelen op alle ontwikkelingen die op ons pad en 
dat van onze klanten komen.”

Retail Connect
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SRMS: dé totaaloplossing voor uw
winkelautomatisering
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Simac IT NL levert, onder andere in de retailbranche, diensten en oplossingen op het gebied van
information technology zodat uw business altijd optimaal kan functioneren. 

Simac IT NL
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |   T: +31(0)40 258 29 11 simac.com/srms


