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Leer hoe je de juiste oplossing kunt selecteren die je zal helpen boven 
jezelf uit te stijgen als het gaat om het vinden van nieuwe leads, het 
opvolgen van prospects en het bieden van een betere service.
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Hoewel CRM-oplossingen in vele soorten en maten 

beschikbaar zijn, hebben ze allemaal in essentie hetzelfde 

doel -  je te helpen bij het verzamelen, organiseren en 

begrijpen van belangrijke informatie over je bestaande en 

potentiële klanten, zodat je meer en betere zaken met ze 

kunt doen.  

Veel meer dan alleen een manier om contactgegevens op 

te slaan, is een CRM- (Customer Relationship 

Management) systeem een krachtig hulpmiddel dat zelfs 

de kleinste bedrijven in staat stelt boven zichzelf uit te 

stijgen als het aankomt op het vinden van nieuwe klanten, 

het opvolgen van leads en het verlenen van een betere 

service.

Deze aanzienlijke, commerciële voordelen gaan echter 

verloren als je er niet in slaagt de meest geschikte CRM-

software voor je bedrijf te selecteren.

Introductie

Hoe kies je de beste CRM

Dus hoe kies je een CRM-oplossing die bij je past?



Het is belangrijk om gelijk in het begin je behoeften en 

prioriteiten goed in kaart te hebben gebracht, zodat 

je kan beslissen of de aangeboden CRM-software de 

functionaliteiten heeft waarnaar je op zoek bent, zowel nu 

als in de toekomst.

Nalaten van het goed in kaart brengen van je behoeften en 

prioriteiten kan betekenen dat je eindigt met een slecht 

werkend systeem, opgeblazen met onnodige functies die, in 

plaats van je te helpen, een negatief effect hebben op de 

dagelijkse bruikbaarheid van de CRM-oplossing.

Wanneer je bijvoorbeeld met een CRM-tool je database niet 

kunt segmenteren en van verschillende invalshoeken kunt 

analyseren (slice and dice) op basis van demografische 

gegevens, interesses, persoonlijke voorkeuren of andere 

relevante criteria, kun je de klanten ook niet segmenteren 

voor marketingdoeleinden of de gedetailleerde inzichten 

verkrijgen die je nodig hebt om je doelgroep effectief te 

bereiken en te beheren.

Niveaus van 
functionaliteit
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Omdat het moeilijk kan zijn erachter te komen welke CRM-oplossing je bedrijf precies 

nodig heeft, helpen wij je graag bij het kiezen van de beste CRM-oplossing. Bij het in 

kaart brengen van de  behoeften en prioriteiten van jouw organisatie maken wij 

gebruik van onze jarenlange ervaring bij verschillende bedrijven in verschillende 

branches en van onze manier van werken met onze klanten.

Uitdagingen met de huidige CRM-systemen 

Systeemaanpassing

Integratie met andere

Systemen acceptatie eindgebruikers

Grote uitdaging Redelijke uitdaging Kleine uitdaging Geen uitdaging

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bij groei hoort 
flexibiliteit

Wanneer je CRM-systeem echter wel met andere 

applicaties kan koppelen, hoef je bijvoorbeeld niet 

handmatig data te importeren en te exporteren van en 

naar je administratiepakket of een andere applicatie. 

Dat is waarom wij Act! Connect hebben ontwikkeld 

- een API die het mogelijk maakt Act! te integreren met

meer dan honderd populaire applicaties. Op

deze manier werk je sneller en slimmer.

Hoe kies je de beste CRM

Hoewel het belangrijk is om een CRM-tool te hebben die 

op dit moment voor je werkt, heb je er ook één nodig 

die de mogelijkheid heeft om mee te groeien. Anders 

moet je om de paar jaar het hele selectieproces opnieuw 

doorlopen.

Dat maakt integratie met applicaties van derden een 

ander belangrijk onderdeel van elke CRM-software 

omdat de beschikbaarheid van invoegtoepassingen, 

extensies, plug-ins, thema’s en sjablonen de 

functionaliteit en capaciteit kan vergroten. Zonder die 

integratiemogelijkheden kan je geen verbinding maken 

met andere applicaties, wat bijvoorbeeld kan betekenen 

dat je je workflows niet kan optimaliseren. 



Act! Connect

Act! Connect zet integratie met honderden populaire 

bedrijfsapps binnen handbereik! Zet snel en eenvoudig 

integraties op tussen Act! en Outlook, Online-Succes, 

PayPal, Wufoo, Quickbooks Online en meer! Verrijk je 

Act!-data en activeer acties die tijd besparen en je 

verkoop- en marketinginspanningen versnellen.

06Hoe kies je de beste CRM



07

Of je nu een CRM-systeem op maat laat maken of dat het 

gewoon van de plank komt, je hebt een CRM-systeem nodig 

dat voor je medewerkers eenvoudig in gebruik is. Bij te 

ingewikkelde systemen heb je meer tijd nodig om het te leren 

en is het moeilijker om er mee te werken. Daarom moet elke 

CRM-oplossing die je kiest, een overzichtelijke en 

eenvoudige interface hebben die intuïtief is in gebruik. Dat is 

waarom Act! CRM speciaal is ontworpen om nieuwe 

gebruikers er in slechts een paar uur bekend mee te maken. 

Omdat het zo gemakkelijk te leren en te gebruiken 

is, is Act! de eerste keuze als Customer Relationship 

Management-tool voor mkb-bedrijven die niet de tijd of 

middelen hebben om te besteden aan langdradige 

softwaretrainingen. Die gebruiksvriendelijkheid betekent ook 

dat meer mensen kunnen leren hoe het systeem te 

gebruiken, waardoor ze een sneller reagerende workforce 

krijgen, vragen van klanten kunnen beantwoorden of andere 

service verlenen, zelfs wanneer een accountmanager of 

verkoper niet in de buurt is.

Hoe kies je de beste CRM

"80% van de bedrijven 
die een CRM-systeem 
gebruiken, merkt dat 
goed gebruik door de 
eindgebruikers een 
uitdaging is.* “

Software Advice1

Gebruiksvriendelijkheid 
is de sleutel
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Gebruiksvriendelijkheid is de sleutel 
(vervolg)

Lees gerust eens op onze website de klantenverhalen 

over hoe bedrijven gebruikmaken van Act! CRM om hun 

organisatie te managen en te laten groeien. Klik hier om 

naar de Act! klantenverhalen te gaan. Steile en lange 

leercurves zijn iets om op te letten, vooral met op maat 

gemaakte systemen, die over het algemeen complexer 

zijn. 

Dus wanneer je ervoor kiest de software op maat te 

maken, zorg er dan voor dat je kiest voor een ervaren 

CRM-leverancier die je ondersteunt bij het goed in kaart 

brengen van de doelstellingen, eisen en wensen en sterk 

is in het implementatietraject, gerichte training en de 

follow-up-ondersteuning. 

TendenZ ondersteunt je graag in deze trajecten en heeft 

een bewezen trackrecord, in uiteenlopende branches, 

van meer dan duizend implementatietrajecten.

Hoe kies je de beste CRM

https://www.tendenz.nl/succesverhalen/


Hoe goed het systeem ook is, er zal natuurlijk altijd een 

beetje hulp nodig zijn. Daarom zou je het CRM-product 

en zijn leverancier moeten zien als één pakket.

Dat is de reden dat we een scala aan ondersteunings-

opties bieden. Zo hebben wij bijvoorbeeld de kennisbank 

op onze website www.tendenz.nl/support, vanwaar je 

toegang hebt tot een reeks trainingsvideo’s, kan je de 

feature tours bekijken, kan je gebruikmaken van de online 

knowledgebase en meer. Of, als je iets meer specifieke 

hulp nodig hebt, kan je mailen of live chatten met onze 

Act! CRM-helpdesk als onderdeel van je abonnement en 

in combinatie met Act! Premium Care kunnen wij je 

volledig telefonisch ondersteunen en kunnen we 

bijvoorbeeld via Teamviewer je systeem overnemen.

En als je meer hands-on advies nodig hebt, zijn er onze 

Act! Certified Consultants die je volledig kunnen 

begeleiden, van de initiële opzet, aanpassing en integratie 

van je systeem tot permanente training.

09Hoe kies je de beste CRM

Ondersteuning 
wanneer je het 
nodig hebt

https://www.act.com/en-uk/partners
https://www.tendenz.nl/support
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Als je een uniek bedrijfsmodel hebt, is een duurdere, 

speciaal voor dit doel ontwikkelde oplossing wellicht de 

juiste keuze.

Met een oplossing op maat moeten de leveranciers 

bereid zijn met je samen te werken om te analyseren en 

te beoordelen welke specifieke functies je nodig hebt en 

deze in je systeem te integreren.

Vergeet echter niet dat bestaande software, die 

je kan afstemmen op jouw behoeften, vrijwel al je 

functionaliteiten voordeliger zou kunnen bieden, dan een 

op maat gemaakt CRM-systeem. 

Dus, misschien dat een op maat gemaakt CRM-systeem 

het best kan worden aangepast aan jouw 

bedrijfsbehoeften. Echter, wanneer je kiest voor een 

generiek product met veel aanpasbare velden, is 

het goed mogelijk om je eigen “op maat gemaakte” 

oplossing te maken die je de informatie geeft die je nodig 

hebt, wanneer je maar wilt. 

Hoe kies je de beste CRM

Heb je een 
oplossing op 
maat nodig?



Heb je een oplossing op maat nodig?
(vervolg)

Act! CRM kan bijvoorbeeld volledig aangepast worden 

aan jouw behoeften en heeft oneindig veel velden die 

kunnen worden aangepast aan jouw specificaties. Van e-

mails, adressen, telefoonnummers en social-media-

accounts tot relevante documenten, 

verkoopgeschiedenis, voorkeuren en de laatste 

contactmomenten. Je hebt totale controle over het 

systeem, waardoor je kan inzoomen op alle relevante 

gegevens.

Hoe kies je de beste CRM

CRM-maatwerk is 
een grote tot 
gemiddelde 
uitdaging voor 56% 
van de bedrijven.*

Software Advice1
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Als je externe werknemers toegang wilt geven tot je 

CRM-gegevens, is een cloud-gebaseerde oplossing een 

goede optie. Hiermee kunnen zij verbinding maken waar 

ze ook zijn, wanneer ze maar willen. Dit is niet standaard 

het geval met een on-premise-oplossing. Wanneer 

er een voorkeur is voor een on-premise-oplossing, 

kan er gebruik worden gemaakt van een offline database 

bij externe werknemers die synchroniseert met de 

centrale database wanneer men de beschikking heeft 

over internet. Act! biedt beide opties in haar versies aan.

Voor veel kleinere bedrijven is een cloud-gebaseerde 

oplossing de eerste keuze, gezien de minimale 

kapitaaluitgaven en up-front-kosten, evenals de grotere 

flexibiliteit om in de toekomst uit te breiden. Act! CRM 

cloud kan prima gecombineerd worden met offline 

databases, zodat je altijd de beschikking hebt over je 

data, ook wanneer er eens geen internet is. 

Ook wanneer je toegang wilt via je smartphone of tablet, 

heb je een oplossing nodig met een eigen mobiele app of 

die eenvoudig kan worden bekeken met je mobiele 

webbrowser.

12Hoe kies je de beste CRM

Hoe belangrijk is 
toegankelijkheid?
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Heb je een oplossing op maat nodig?
(vervolg)

Act! Companion is bijvoorbeeld een CRM-app ontworpen 

voor iPhone®, iPad® en Android ™ die bij je Act! 

abonnement is inbegrepen zonder extra kosten. De app 

stelt je in staat om verbonden te blijven met belangrijke 

contact- en klantgegevens waar je ook bent.

Het spreekt voor zich dat, aangezien je CRM-software 

de kern vormt van jouw bedrijf, of je nu een 

cloudoplossing of een lokale oplossing gebruikt, deze 

moet een robuuste beveiliging hebben, zodat je erop 

kunt vertrouwen dat jouw gegevens beschermd zijn 

tegen verlies of aanvallen.

Laptop

Desktop

Smartphone

Tablet

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Percent of sample)

Apparaten die worden gebruikt voor 
toegang tot CRM-systemen
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Wat kost een 
CRM-
oplossing?

Doorgaans werken leveranciers van CRM-producten op 

basis van abonnementsprijzen. Echter, in sommige 

gevallen kunnen ze een vast maandelijks bedrag in 

rekening brengen voor een bepaald aantal gebruikers en 

vervolgens moet je extra betalen voor extra services en 

gebruikers. Dit kan dan een verrassing zijn. Er kunnen ook 

andere verborgen kosten zijn waar je op moet letten. Dus, 

voordat je je vastlegt, moet je een realiteitscheck uitvoeren 

van zowel de initiële als de lopende kosten, evenals 

potentiële contractvergrendelingen die zouden kunnen 

betekenen dat je langer aan een product moet vasthouden 

dan mogelijk gewenst.

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de behoeften van 

de verschillende mkb-bedrijven hebben we 

een reeks Act!-producten gecreëerd voor elke 

bedrijfsgrootte, elk met een transparante prijsstelling, zodat 

je precies weet wat je krijgt en hoeveel het gaat kosten.

Hoe kies je de beste CRM
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8 belangrijke 
punten om op 
te letten bij het 
kiezen van een 
CRM-oplossing

Eenvoudig in gebruik

Training en doorlopende ondersteuning

Integratie met applicaties van derden

Aanpasbare velden die geschikt zijn voor jouw bedrijf

Op cloud gebaseerde oplossing die overal en op elk 
apparaat toegankelijk is

Robuuste beveiliging en gegevensbescherming voor 
gemoedsrust

Transparante prijzen en algemene voorwaarden

Meld je aan voor gratis proefversies 
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Probeer Act! gewoon eens uit

Uiteraard, als je niet zeker weet of een bepaalde CRM-

applicatie geschikt voor je is, bieden veel leveranciers 

proefversies of zelfs gratis basisversies van hun product 

aan, zodat je een idee krijgt van wat er bij je past. Dus, 

mocht je het nog niet hebben gedaan dan is het 

eenvoudig om bijvoorbeeld Act! CRM gratis te proberen. 

Zet dit alles samen en je zou in staat moeten zijn om de 

perfecte CRM-oplossing te vinden - zoals een van onze 

klanten het stelt: “Act! is eenvoudig en maakt het leven 

veel eenvoudiger”.

“De verwachtingen die 
we van Act! hadden, 
worden waargemaakt. 
We ontdekken steeds 
nieuwe functionaliteiten”

Gea Maring 
Office Manager 
ZorgpleinNoord

Hoe kies je de beste CRM

https://www.tendenz.nl/probeer-act-gratis


Wat is Act!

Speciaal gebouwd voor mkb-bedrijven, Act! combineert bewezen CRM met krachtige 
Marketing Automation en biedt je de ultieme toolset om bedrijfsgroei te stimuleren. 

Bedrijfsgroei makkelijk gemaakt
CRM en Marketing Automatisering gebouwd voor het succes van mkb-bedrijven.

Voor meer informatie over Act! bezoek

www.tendenz.nl
Bel ons op

088 002 9000 (NL)

1  CRM Software UserView 2014
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