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Software-evaluatiesjabloon 
voor SFA
Vind de juiste SFA-oplossing met deze gebruiksvriendelijke sjabloon.
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Werken met 
deze sjabloon
Door te investeren in de juiste SFA-oplossing kun je de omzet vergroten, 

de bedrijfskosten verminderen en de IT-efficiëntie verhogen. Maar welke 

selectiecriteria gebruik je bij al de beschikbare opties om de juiste beslissing 

te nemen voor jezelf en het bedrijf?

Omdat alle SFA-oplossingen verschillend zijn, is deze sjabloon ontworpen 

om je in staat te stellen de juiste SFA-oplossing te selecteren voor je bedrijf.

Deze sjabloon gebruiken:

Stap één:
Selecteer 2 tot 4 SFA-
leveranciers die je wilt 
evalueren:

Naam van CRM-leverancier

Zendesk Sell,  

https://zendesk.nl/sell
Overstijgt onze behoeften

Voldoet aan onze behoeften

Voldoet mogelijk niet aan 

onze behoeften

Voldoet niet aan onze behoeften

Niet van toepassing

BeschrijvingScore

1 4

3

2

1

0

2

3

4

Stap twee:
Lees elk hoofdstuk en geef elke 
leverancier een score op basis 
van de volgende beschrijvingen:

https://zendesk.nl/sell
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Stap drie:
Vul de onderstaande scorekaart in om een 
totaalscore te krijgen voor elke SFA-leverancier. 
Bekijk de leveranciers met de hoogste scores.

Leverancier 1 2 3 4

Jaarlijkse kosten

Implementatie

Mobiliteit

Integratie

Metingen/inzichten

Adoptie

Automatisering

Schaalbaarheid

Aanpasbaarheid

Toegang tot gegevens

Klantensupport

Totaal
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Waarom wil je een SFA-oplossing 
hebben?

01

Voordat we beginnen is het belangrijk om te 

begrijpen waarom je bedrijf eigenlijk een SFA-

oplossing wil hebben. Houd er rekening mee dat 

SFA evenzeer betrekking heeft op je benadering 

van en relatie met klanten als op de software 

waarmee je klanten volgt. Een goede geplande 

SFA-strategie is zeer krachtig in combinatie met 

de juiste technologie, maar welke doelen wil je 

bereiken met SFA?

• Wil je je bedrijfsactiviteiten een centrale 

plaats geven en alles beter ordenen?

• Wil je krachtige verkoop- en bedrijfsinzichten 

genereren om de winstgevendheid te 

vergroten?

• Wil je beschikken over een geschiedenis 

van je contactpersonen, leads, deals en 

gesprekken?

• Wil je de activiteiten opschalen en de 

productiviteit verhogen?

Noteer je doelstellingen, wat ze ook zijn. 

Dit biedt houvast bij het selectieproces en 

herinnert je eraan waarom je in SFA-software 

wilt investeren. Je kunt je opties ook beter 

evalueren als je weet wat je uiteindelijke 

doelstellingen zijn.

SFA-doelstellingen
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Wat zijn de jaarlijkse kosten van 
de SFA-oplossing?

02

Nu we hebben vastgesteld dat je goede redenen hebt 

om te investeren in een SFA-oplossing, gaan we direct 

de mogelijkheden bekijken. Hoewel kosten niet de enige 

overweging moeten zijn bij de keuze van een SFA-oplossing, 

is het belangrijk om te weten of je je de SFA-services kunt 

veroorloven die je in gedachten hebt.

SaaS SFA-systemen zijn ideaal omdat deze doorgaans 

geen initiële ontwikkelkosten met zich mee brengen en je 

de mogelijkheid bieden om per maand te betalen, zodat 

je de kasstroom kunt beheersen.

SaaS is de afkorting van software as a service. SaaS biedt 

abonnees toegang tot softwaretoepassingen zonder dat ze 

moeten investeren in servers of licentiekosten moeten betalen. 

Alles is inbegrepen in de abonnementskosten, ook software-

updates en -upgrades. Het gebruik van een SaaS-service 

maakt het beheer eenvoudiger, biedt automatische updates 

en patchbeheer, garandeert de compatibiliteit, verbetert de 

samenwerking en biedt toegang vanaf alle apparaten met een 

internetverbinding.

Je berekent de jaarlijkse kosten op deze manier:

Aantal gebruikers x  
Kosten per maand = Jaarlijkse kosten

Je moet eerst bepalen hoeveel personen in je bedrijf de SFA-

oplossing zullen gebruiken. Daarna ga je naar de website van 

het bedrijf dat je in overweging neemt om de maandelijkse 

abonnementskosten te controleren of bel je dit bedrijf.
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Scorekaart
Noteer de jaarlijkse kosten voor elke SFA-leverancier die je in 

overweging neemt, zodat je aan het einde de kostenramingen kunt 

raadplegen. Geef elke leverancier ook een score op basis van je 

budget. Op pagina 2 vind je een legenda voor de beoordelingen 0-4.

1.

2.

3.

4.

5.

Leverancier Betaalbaarheids-
score (0-4)Jaarlijkse kosten
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Hoeveel tijd kost de implementatie 
van de SFA-oplossing?

03

Hoe snel wil je de SFA-oplossing in gebruik nemen of wanneer 

moet dit uiterlijk gebeuren? Bij bepaalde SFA-systemen kost 

de implementatie veel meer tijd dan bij andere. Wat heb 

je aan een SFA-oplossing die je pas na bijna een jaar kunt 

gebruiken? Vergeet niet aan je SFA-leverancier te vragen hoe 

lang de implementatie naar verwachting zal duren. Houd ook 

rekening met je eigen kantoorpolitiek, drukke perioden en 

andere zaken die een tijdige implementatie en adoptie in de 

weg kunnen staan. Onthoud dat je werk niet klaar is wanneer 

de SFA-oplossing functioneert; het is pas klaar wanneer je team 

de oplossing gebruikt.

Geoffrey James, een populaire auteur over sales op Inc.com 

stelde 12 regels voor een geslaagde SFA-implementatie 

op. Hij bied een paar goede tips om te zorgen dat je SFA-

implementatie succesvol is.

Zijn er extra kosten voor de 
implementatie?
Voor de implementatie van bepaalde SFA-systemen zijn 

extra kosten vereist, terwijl andere systemen eenvoudig te 

installeren zijn en geen extra implementatiekosten met zich 

mee brengen. Deze soorten implementaties zijn probleemloos 

en hebben doorgaans de voorkeur. De meeste leveranciers 

bieden helemaal geen implementatieservices en verwijzen 

nieuwe klanten vaak door naar een of meer externe 

implementatiespecialisten. Bedrijven van elke omvang, maar 

met name kleine bedrijven en start-ups, moeten dure SFA-

implementaties vermijden. Je kunt uitstekende oplossingen 

vinden die gratis of goedkoop te implementeren zijn.

http://blog.getbase.com/12-rules-for-a-successful-crm-implementation
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Scorekaart
Noteer de datum waarop de SFA-oplossing volledig 

geïmplementeerd moet zijn. Neem de implementatiekosten 

en mogelijke obstakels in beschouwing.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Implementatiescore 
(0-4)
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Hoe belangrijk is mobiliteit  
voor je team?

04

Een SFA-oplossing die je gebruikt op kantoor, is misschien 

niet bruikbaar wanneer je in de buitendienst werkt of in het 

vliegtuig zit. Mobiliteit is een essentiële factor bij de keuze van 

een SFA-oplossing om een naadloze ervaring van desktop tot 

mobiele apparaten te krijgen.

Bij de keuze van een SFA-oplossing moet je er een zoeken 

die voldoet aan de behoeften van je team, ongeacht wat deze 

zijn. Kies een systeem dat eenvoudig toegankelijk is vanuit 

een vliegtuig, vanaf kantoor, in de buitendienst of zelfs offline. 

Een SFA-oplossing die toegankelijk is in situaties die relevant 

zijn voor taken van medewerkers, zal de gebruikersadoptie 

bevorderen.

• Biedt de SFA-oplossing eigen mobiele toepassingen voor 

iOS, Android en Windows?

• Is de ervaring tussen desktop en mobiele apparaten 

naadloos?

• Wordt de SFA-oplossing automatisch gesynchroniseerd, 

zodat de gegevens altijd up-to-date zijn?

• Beschikt de SFA-oplossing over offline functionaliteit?
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Scorekaart
Evalueer elke onderstaande SFA-leverancier op basis 

van het belang van mobiliteit voor je bedrijf.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Mobiliteitsscore  
(0-4)
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Biedt de oplossing integratie  
met de tools die je al gebruikt?

05

De SFA-oplossing is niet de enige software die je bedrijf 

gebruikt. Selecteer een SFA-oplossing die integratie biedt 

voor de tools die je bedrijf al gebruikt, zodat het een flexibel 

hulpmiddel is voor al je verantwoordelijkheden. Hier volgen 

enige belangrijke overwegingen:

1. Welke e-mailmarketingtools kunnen worden geïntegreerd 

in de SFA-oplossing?

2. Biedt de oplossing integraties voor sociale media?

3. Hoe zit het met documentopslag zoals Dropbox en 

Google Drive?

4. Kun je facturen, voorstellen en verkoopoffertes maken 

of bijvoegen?

5. Met welke belangrijke tools of programma’s moet de 

SFA-oplossing kunnen werken?

Het is belangrijk te weten welke integraties absoluut 

noodzakelijk zijn voor je bedrijf. Zorg dat de SFA-oplossing 

die je kiest, kan worden gekoppeld aan de gewenste tool of 

tenminste een vergelijkbaar alternatief biedt.
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Scorekaart
Neem de integraties die je team nodig heeft in gedachten 

en beoordeel de SFA-leveranciers op basis van de 

integratieopties, evenals het gemak van de integratie.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Integratiescore  
(0-4)
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Biedt het de rapporten/inzichten 
die het management nodig heeft?

06

De gegevens die je verkrijgt met een SFA-systeem zijn nooit 

beter dan de ingevoerde gegevens. Hoe goed zijn je gegevens 

als slechts de helft van je team je SFA-oplossing gebruikt? Denk 

na over de metingen die jij als manager moet zien en zorg dat 

de SFA-oplossing die je kiest deze inzichten biedt. Let op de 

volgende belangrijke rapporten:

Sales-funnelanalyse – Het sales-funnelanalyserapport geeft 

aan waar je team staat op alle punten in de pijplijn en wat je 

bedrijf kan verliezen of winnen.

Rapport over volume van inkomende deals – Dit rapport toont 

het aantal deals dat tijdens een periode is geregistreerd en 

welk percentage een deal vormt van het totale aantal deals.

Verkoopprognoses – Het verkoopprognoserapport toont de 

totale waarde van alle deals in de pijplijn en hoeveel van het 

desbetreffende bedrag normaliter zal worden binnengehaald.

Verkoopopbrengstdoelstellingen – Bepaal en volg 

opbrengstdoelstellingen voor medewerkers of teams tijdens 

een bepaalde periode.

Gewonnen deals – Dit rapport toont het aantal gewonnen 

deals, per teamlid, gedurende elke periode die je kiest.



Software-evaluatiesjabloon voor SFA

14

Scorekaart
Neem de inzichten die je SFA-oplossing je moet bieden in 

gedachten en geef een score aan elke SFA-leverancier op 

basis van de kant-en-klare rapportageopties.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Score voor metingen 
(0-4)
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Zal je team het echt gaan gebruiken?07

“100% adoptie of niets”

SaaS-gebaseerde SFA-verkopen zullen tot $ 6,3 miljard toenemen in 2015. 

Nu er zoveel geld wordt geïnvesteerd in SFA, is het belangrijk aandacht te 

besteden aan een groot potentieel obstakel voor je SFA-strategie: een lage 

adoptiegraad. Zoek een SFA-oplossing die de gebruikersadoptie bevordert. 

Zoek een SFA-partner die minimale wrijving veroorzaakt, zodat je team de 

oplossing zal gebruiken.

Evalueer deze 3 factoren om de adoptie in te schatten:

U/X
Niemand wil werken met een verwarrende SFA-

oplossing met te veel vereiste velden. SFA’s zijn 

bedoeld om de winstgevendheid te verbeteren. 

Dit wordt bereikt door de verkoopcyclus vloeiender 

te maken en de taken en gegevens bij te houden 

die relevant zijn voor het sluiten van deals. Zoek 

een SFA-oplossing met een uitstekende UX die 

zo mogelijk taken automatiseert en herinneringen 

verzendt naar je mobiele telefoon.

Kijk eerst hier als je meer tips wilt ontvangen om 100% 

adoptie te realiseren.

Mobiliteit
Hoeveel verkopers zijn er die alleen werken wanneer 

ze op kantoor zijn en hun desktopcomputer kunnen 

gebruiken? Bij de keuze van een SFA-oplossing moet 

je er een zoeken die voldoet aan de behoeften van je 

team, ongeacht wat deze zijn. Een SFA-oplossing die 

toegankelijk is in situaties die relevant zijn voor taken 

van personen, zal de gebruikersadoptie bevorderen.

Niets invoeren
Hoewel de gegevens in je SFA-systeem waardevol 

zijn, moet het invoeren van gegevens niet belangrijker 

zijn dan het creëren van gegevens door producten 

te verkopen. Automatiseer zoveel mogelijk taken 

zoals gespreksregistratie en e-mailsynchronisatie. 

Je verkopers zijn geen typisten.

http://blog.getbase.com/how-to-increase-your-crm-adoption-rate
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Scorekaart
Geef elke SFA-leverancier een score op basis 

van de bevordering van de gebruikersadoptie.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Adoptiescore  
(0-4)
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Hoe goed worden taken voor 
je geautomatiseerd?

08

Voortbordurend op het thema uit hoofdstuk 7, moet je controleren of adoptie geen probleem 

is bij je SFA-oplossing. Je kunt het risico van een lage adoptiegraad verminderen door 

te zorgen dat het SFA-systeem dat je kiest bepaalde taken kan automatiseren. Daarmee 

voorkom je overbodig werk en help je je team om het te gebruiken.

E-mailautomatisering
Waarschijnlijk gebruik je een extern platform zoals 

Outlook of Gmail voor e-mail. Zoek een SFA-oplossing 

die volledige e-mailintegratie biedt, zodat je tijd kunt 

besparen door automatisch alle relevante e-mails te 

koppelen aan contactpersonen, leads en deals.

Gespreksregistratie
Het is enorm tijdrovend om eerst aantekeningen te 

maken tijdens een telefoongesprek en het gesprek 

vervolgens in te voeren in het SFA-systeem. Zoek 

een SFA-oplossing waarmee je contactpersonen of 

leads kunt bellen en deals kunt sluiten rechtstreeks 

vanuit de web- of mobiele toepassing . Bij bepaalde 

SFA-oplossingen kun je een speciale lijn voor elke 

gebruiker instellen, zodat oproepen van klanten direct 

vanuit de SFA-oplossing kunnen worden beantwoord. 

Hoe zit het met gespreksopnamen? De wetgeving 

varieert per staat maar sommige SFA-systemen 

beschikken over ingebouwde opnamefunctionaliteit, 

zodat je belangrijke gesprekken opnieuw kunt 

beluisteren.

Taakherinneringen
Je hebt het druk en je hebt hulp nodig om alles 

bij te houden. Dat is toch ook de reden waarom je 

investeert in een SFA-oplossing? Zoek een SFA-

oplossing waarmee je kunt samenwerken met je team 

door taken toe te wijzen en vervaldatums in te stellen 

voor deze taken.
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Scorekaart
Beoordeel potentiële SFA-leveranciers op basis van 

de ondersteuning voor het automatiseren van taken.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Adoptiescore  
(0-4)
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Zal de oplossing met je meegroeien?09

Als je een bedrijf met winstoogmerk hebt, moet je een 

SFA-oplossing overwegen die schaalbaar is. Je wilt 

toch niet dat je over een jaar weer dit hele proces 

moet doorlopen?

Bedrijven van elke omvang moeten klanten beheren, 

verkopen bijhouden en teams coördineren. Je hebt 

een SFA--oplossing nodig die eenvoudig kan worden 

geïmplementeerd en gebruiksvriendelijk is, maar ook 

slim en krachtig genoeg is om het nettoresultaat te 

verbeteren en met je mee te groeien.

Neem de volgende punten in overweging:

Machtigingen: Biedt de SFA-oplossing geavanceerde 

gebruikersmachtigingen en teambeheer? Als je 

team groot – of zeer gestructureerd – is, wil je 

waarschijnlijk verschillende machtigingensets 

toewijzen aan verschillende gebruikers. Stel 

bijvoorbeeld dat je medewerkers zich willen richten 

op de klantgegevens die het relevantst zijn voor het 

bedrijf (en de hoogste commissie opleveren), terwijl 

managers mogelijk gegevens voor alle teamleden 

moeten bekijken. Kies een SFA-oplossing waarmee je 

weergavemachtigingen kunt toewijzen voor personen, 

teams, superieuren, divisies, wat je maar wilt.

Geolocatie: Bepaalde moderne SFA-oplossingen 

bieden geolocatiefunctionaliteit waarmee je 

contactpersonen, leads en deals kunt visualiseren 

op een kaart en met één klik routeaanwijzingen kunt 

ontvangen. Als salesmanager krijg je meer inzicht 

in de marktsegmentatie. Hoe weet je of je nog een 

salesmanager moet inhuren voor het Midden-Westen? 

Je kunt het aantal accounts per rayon vergelijken met 

het aantal salesmanagers om te bepalen hoe je je 

klanten het beste bedient.

Uitbreidingskosten: Ook al is een SFA-oplossing 

nu geschikt voor je bedrijf, is dat over 1 of 5 jaar 

misschien niet meer het geval. Denk na over de 

schaalbaarheid van een SFA-oplossing naarmate 

je bedrijf groeit. Is de tool geschikt voor bedrijven 

van elke omvang? Kies een SFA-oplossing waarmee 

je lang vooruit kunt wanneer je je definitieve 

beslissing neemt.
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Scorekaart
Beoordeel potentiële SFA-leveranciers op basis van 

de schaalbaarheid wanneer het bedrijf groeit.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Schaalbaarheids-
score (0-4)
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Kun je je bedrijf eenvoudig 
aanpassen?

10

Je bedrijf is uniek. Zorg dat de SFA die je kiest aanpasbaar 

is. De verkoopcyclus van een onroerendgoedmakelaar 

verschilt bijvoorbeeld van de verkoopcyclus van een creatief 

bureau. Zoek een SFA-oplossing waarmee je de verkoopfasen 

kunt aanpassen en aangepaste velden, filters en tags kunt 

toevoegen die zinvol zijn voor je bedrijf.

Verkoopfasen
Zoek een SFA-oplossing die bovendien volledig aanpasbare 

leadtracking en verkoopfasen biedt. Neem het bovenstaande 

voorbeeld over een onroerendgoedmakelaar en een creatief 

bureau in gedachten en stel dat je hoofd van de afdeling New 

Business Development bent bij creatief bureau XYZ. In dat 

geval kies je geen SFA-oplossing voor onroerend goed, omdat 

je de verkoopcyclus wilt instellen op een manier die zinvol is 

voor je bedrijf.

Filteren en sorteren
Vaak moet je groepen klanten ophalen met andere variabelen 

dan bedrijf of naam. Filteren is de functie waarmee je 

zoekcriteria definieert en een zoekopdracht uitvoert met 

je SFA-oplossing. Filters zijn de gegevenspunten die je 

SFA-oplossing gebruikt om de informatie op te halen die je 

nodig hebt. Door te sorteren bepaal in welke volgorde de 

zoekresultaten worden gepresenteerd.
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Scorekaart
Beoordeel potentiële SFA-leveranciers op basis van het gemak 

waarmee de oplossing kan worden aangepast aan je bedrijf.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Aanpasbaarheids-
score (0-4)
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Kun je je gegevens eenvoudig 
importeren en exporteren?

11

Als je al een SFA-systeem gebruikt en je van leverancier wilt veranderen, is het belangrijk om te 

weten hoe je je gegevens uit het ene systeem exporteert en in het andere systeem importeert.

Omdat gegevens een zeer belangrijk bedrijfsmiddel zijn, moet deze vraag niet worden genegeerd. 

Hier volgen enige belangrijke overwegingen:

• Heb je hulp van de IT-afdeling nodig om gegevens te importeren en te exporteren of kunnen 

gebruikers dit proces zelf voltooien?

• Is het mogelijk om het huidige systeem en het systeem waarop je overstapt parallel uit te voeren?

• Hoe goed wordt het import-/exportproces gedocumenteerd door het bedrijf?

Scorekaart
Beoordeel potentiële SFA-leveranciers op basis van de vraag hoe makkelijk het is om met je 

gegevens te werken.

1.

2.

3.

4.

Leverancier
Score voor 

gegevenstoegang  
(0-4)
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Kun je je gegevens eenvoudig 
importeren en exporteren?

12

Wanneer je een SFA-oplossing kiest, is het belangrijk om te 

onthouden dat je niet alleen een product selecteert, maar een 

partner. Hoe beoordeel je de interacties met elk bedrijf dat 

je evalueert? Hoe zijn de klantenservice en de supportopties 

wanneer je de oplossing in gebruik hebt genomen? Sommige 

bedrijven doen hun uiterste best om je binnen te halen als klant 

en negeren je wanneer dat eenmaal is gelukt. Zorg dat je de juiste 

partner selecteert, die ervoor zorgt dat je succes boekt bij het 

gebruik van je SFA-oplossing.

Scorekaart
Beoordeel potentiële SFA-leveranciers op de kwaliteit van de 

klantensupport.

1.

2.

3.

4.

Leverancier Score voor 
klantensupport (0-4)
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Maak kennis met Zendesk Sell
Wij hopen dat je profijt hebt gehad van deze 

gratis sjabloon. Je bent goed op weg om de juiste 

SFA-oplossing te vinden. Vergeet tijdens je zoektocht 

niet om Zendesk Sell toe te voegen aan je kandidaten.

Zendesk Sell, de toekomst van SFA, is een intuïtieve, 

gebruiksvriendelijke tool die je binnen een paar minuten 

kunt instellen.

Geïnspireerd? Ga voor meer 
informatie naar zendesk.nl/sell 
en registreer je voor een gratis 
evaluatieversie.

http://zendesk.nl/sell

