
HOE TEVREDEN ZIJN JOUW KLANTEN?
Het begint allemaal met het wegwerken van de productie
knelpunten. Werk jij e�ciënt genoeg om dat te kunnen? 

1 Weet jij alles wat je 
moet weten over je 
klanten?

Ik weet net genoeg om hun orders 
te leveren. Moet je meer weten dan?

Ik spreek ze behoorlijk vaak.

Gemiste kans! Sharing is caring. 
Hoe kun je elkaar anders tippen 
over buitenkansen?

Tip: Hou je collega’s up-to-date 
over het reilen en zeilen van je 
klanten. Dan kunnen meer 
collega’s een goede relatie met 
je klanten opbouwen. Wat de 1 
misschien mist kan de ander 
meteen oppakken. En dat is 
weer goed voor de business.

Perfect! We hoeven 
je niets meer te 
vertellen over het 
belang van CRM.

>> De volgende stap
Bewaar alle klantengegevens in 1 customer relationship 
management (CRM) systeem. Zorg ervoor dat iedereen 

klanten en weet waar ze blij van worden. Zo hou je 
meteen je reputatie hoog. En met Exact Online gaat dat 
veel makkelijker dan je denkt.

5 Zit je bovenop de status van je 
orders? Weet je of alles op 
schema ligt?

Meestal niet. Wanneer ik 
het hoor is het vaak ook al 
te laat om er iets aan te 
doen. Kan gebeuren toch?

Oei, kijk uit.. op deze manier 
worden trouwe klanten snel 
ex-klanten. Voorkom dat! 
Zorg ervoor dat ze weten 
waar ze aan toe zijn. Dat kan 
door op tijd een update te 
geven van de order status.

Tip: Zorg ervoor dat je altijd 
weet hoe het met je 
capaciteit en orders staat. 
Dan kun je nauwkeurige 
leveringstijden opgeven. En 
dat zorgt weer voor tevreden 
klanten.

Ik weet precies waar we 
staan. Als een order 
vertraagd is kunnen we dat 
de klant meteen laten 
weten. Vinden ze fijn.

2 Sta je te juichen als je klanten op 
het allerlaatste moment aankomen 
met wijzigingen in de designs?

De klant is koning! Dat 
is totaal geen probleem. 
Het productieproces 
aanpassen doe ik tussen 
neus en lippen door.

Complimenten. Ben jij even
goed bezig! 

Absoluut niet. Ik krijg al 
hoofdpijn als ik eraan denk. De 
productieprocessen updaten kost 
me veel tijd. En dat moet ook 
allemaal duidelijk richting mijn 
team en leveranciers 
gecommuniceerd worden. We 
moeten dan nee verkopen. Kan er 
ook niets aan doen.

Gelukkig is hier een oplossing 
voor. En dan hebben we het 
niet over paracetamol.

Tip: Wist je dat je tegen-
woordig - met 1 druk op de 
knop - iedereen tegelijk kan 
informeren over zulke 
wijzigingen? Dat zorgt voor 
lachende gezichten in de 
hele keten. Van collega’s op 
de werkvloer tot de klanten 
aan toe.

3 Kun je zowel collega’s als 
leveranciers moeiteloos 
up-to-date houden?  

Ze voeren ook 
meteen de gewenste  
wijzigingen door. 
That’s how we roll!

Het vinden en informeren 
van al die mensen lijkt wel 
op een Mission Impossible 
film. Maar dan zonder de 
mooie gadgets.

Tip: Stop met bellen, leven in 
je voicemail en sms’jes 
versturen. Dat is zó 
vorige-eeuws! Het kan veel 
makkelijker! Geef je voorman 
en leveranciers een update 

ze allemaal tegelijk een 
update terwijl ze aan het 
werk zijn.

4 Weet jij hoe lang het precies 
duurt om een order te leveren?

Telt een schatting ook? 
Pin me er niet op vast! 
Het is niet anders.

In het wilde weg 

niet meer… Hoe, dat lees je 
hier.

Tip: Als je alle gegevens 
zoals materiaalkosten, 
levertijden (ook van 
onderaannemers) en 

vastlegt zorg je voor veel 
meer inzicht. Dat zorgt 
ervoor dat je bijvoorbeeld 

kunt opstellen en versturen. 
Dan kom je veel beter uit de 
verf.

Ik kan dat vrij 
nauwkeurig 
inschatten op basis 
van historische  
gegevens

Wat goed! Niet gek 
dat je ‘s nachts zo 
lekker slaapt. En die 
yogalessen hoeven 
wij dus niet aan te 
raden.

Jij bent een echte netwerker. 
Goed bezig topper!

>> De volgende stap

 

Check nu je score!!!

>> De volgende stap
Om je reputatie hoog te houden is 

nakomt. En als je ergens vertraagd 
is het belangrijk om je klanten op 
tijd te informeren. Exact Online 
maakt dit makkelijk: iedereen is in 
een oogwenk up-to-date te 
houden.

Dan praat je je collega’s 
vast geregeld bij over wat 
er speelt bij die klanten.
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5 x Ja
Gefeliciteerd! Je bent écht 
briljant! Dat bevestigen we 
nog maar even. Natuurlijk zijn 
er altijd meer en nieuwe 
manieren om tijd en kosten 
te besparen – en je naam 
hoog te houden bij je klanten. 
Meer weten? Surf dan naar 
www.xactonline.nl    

Moderniseer de werkvloer en verbeter de 
communicatie. Hoe je dat doet? Werk met 
1 systeem waarin alle informatie 
samenkomt. Zowel van jezelf als van je 
leveranciers. Exact Online doet dit - en 
meer. Zo zet je jouw bedrijf op als een 
goed geoliede machine.   

Ja en Nee
Je bent goed op weg naar een strakke 
organisatie, maar het is nu tijd om de 
volgende stap te nemen. Misschien is het 
een idee om een systeem te gebruiken 
dat al je processen kan samenvoegen en 
met elkaar kan integreren. Dat is precies 
waar Exact Online Productie voor 
gemaakt is. Bekijk de details op 
www.exactonline.nl          

5 x Nee
Heb je het gevoel dat je geleefd wordt? 
Dat je als een dolle moet werken om alles 
en iedereen bij elkaar te houden? Dat terwijl 
samenwerken alles juist makkelijker zou 
moeten maken! Met Exact Online Productie 
los je dit op: je hoe� niet eens in dezelfde 
ruimte te zijn om iedereen goed te laten 
samenwerken. Kom meer te weten op 
www.exactonline.nl    

Tip: Werk aan dat netwerk! Begin eens 
met samen lunchen met je relaties. Te 
saai? Ga dan eens iets lekker actiefs 
doen. Zoek iets wat bij jullie past. Zorg 
dat ze vanzelfsprekend aan je denken 
als het tijd wordt om de volgende order 
te plaatsen.


