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Meer klantrelatiemanagement met 
mobiele CRM  

Snel, makkelijk en intuïtief 

 

 

 
 
Truckland Noord-Holland is een multi-brand bedrijfswagen dealer. Met een 
breed geografisch netwerk van vestigingen richt Truckland zich op de 
levering en het onderhoud van bedrijfsvoertuigen en alles wat daarmee 
verwant is. Truckland is officieel merkdealer van DAF, Fiat en GINAF. 
Daarnaast is Truckland servicedealer voor IVECO, MAN en Volkswagen. 
Omdat de gevoerde merken complementair zijn aan elkaar is elke 
vervoerswens passend in te vullen. 
 
In 2007 implementeerde Truckland de CRM oplossing update.CRM. Enerzijds om 
klantrelaties centraal te beheren. Destijds hield namelijk elke accountmanager op 
zijn eigen manier relaties bij. Anderzijds werd er met name verkocht aan bestaande 
klanten. Met CRM werd de markt in kaart gebracht en kon men actief verkopen op 
bedrijfswagens die aan vervanging toe waren.  
 
Met de ‘oude’ manier van verkopen bleef het voor de wind gaan. Gevolg was dat CRM 
door het grootste gedeelte van de buitendienst niet goed gebruikt werd. Een paar jaar 
later werd ook de crisis voelbaar voor Truckland. De behoefte om te sturen op feiten en 
cijfers groeide. Truckland wilde het gebruik van de CRM applicatie bij de 
accountmanager stimuleren. Belangrijke informatie diende centraal vastgelegd en 
bijgehouden te worden. Het klantenbestand moest verrijkt worden. Gemak en 
gebruikersvriendelijkheid waren voorwaarde, zodat de focus kan liggen op relatiebeheer 
en verkoop, in plaats van administratieve rompslomp. In 2013 deed daarom CRM.pad 
(mobiele CRM) van update haar intrede.  
 
“Bluedesk CRM liet zien dat het kon, onderkende het belang van kentekens. Ze snapte 
onze business het beste en dus ook welke uitdagingen er waren. Ze waren destijds één 
van de eerste die al webbased CRM oplossing aanboden. Daarnaast past de modulaire 

oplossing precies bij onze visie om CRM gefaseerd door te laten groeien.” 
Maarten Homburg, Marketing Manager Truckland Noord-Holland. 

   Toepassingsgebied 
Accountmanagers, 
Marketing, Aftersales en 
Verkoop Binnendienst  
 
Doelstellingen  
• Invoeren CRM 
• Opbouw centraal 

klantenbestand  
• Doorvoeren klant-

relatiemanagement  
• Accountmanagers op 

voorsprong zetten 
met mobiele CRM  

• Inzicht in 
salesfunnel; aantal 
offertes, aantal 
voertuigen, omzet 
prognose. 

 
Aantal gebruikers 
20 CRM.pad + web 
30 web 
 
Aantal relaties 
5.000 Klanten  
60.000 Bedrijven  
12.000 Personen 
160.000 Voertuigen 
 
Locatie  
Noord-Holland 
 
Oplossing 
update.seven web 
CRM.pad 
 
Lancering update.CRM 
2007  
 
Lancering CRM.pad 
2013 
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Resultaten invoer Mobiele CRM 
 
“Van geen CRM naar CRM dat meer en meer 
gebruikt wordt. Zeker met de invoer van CRM.pad 
door Bluedesk CRM zien ook de accountmanagers 
de toegevoegde waarde toenemen”, vertelt 
Maarten Homburg. CRM.pad wordt nu ruim een 
half jaar gebruikt. De implementatie van CRM.pad  
heeft geleid tot:  
• Draagvlak voor CRM bij de accountmanagers;  
• Het mobiel centraal beschikbaar hebben van  

relatiegegevens;  
• Verrijking van relatiegegevens; 

• Spreiding van de nieuwsbrief is groter; 
• Toename aantal bezoekverslagen per 

relatie;  
• Meer feedback van accountmanagers op 

mailings en (foutieve) contactgegevens;  
• De mogelijkheid om offertes te registreren in 

de CRM.pad; 
• Meer informatie is beschikbaar. Hierdoor is  

Truckland in staat om  betere rapportages te 
maken, met als resultaat: 
• Betere sturing op sales door heldere 

salesfunnel; 
• Beter inzicht in het aantal offertes, het 

aantal voertuigen en de omzet prognose; 
• Het neerzetten van een verkoopstrategie;  

• Inzetten als acquisitietool, met name voor het 
lichte segment voertuigen;  

“De algemeen directeur van Truckland ziet CRM als 
noodzaak en staat er 100% achter. Dat is wel 
voorwaarde voor een succesvolle CRM 
implementatie. CRM integreert nu steeds meer 
binnen ons bedrijf. Zeker met de komst van de 
iPad stijgt het aantal mutaties en de 
betrouwbaarheid van informatie continu.”  
 

 

   
 

“Tot twee jaar geleden bestelden we nog papieren 
agenda’s. Nu ervaren de accountmanagers het 

gemak van de nieuwste technologie. Klantrelaties, 
CRM, afsprakenbeheer, planning, e-mail alles op 
de iPad. CRM.pad is niet meer weg te denken uit 
het dagelijks werk van onze accountmanagers.” 

   Waarom gekozen voor CRM.pad 
 
Bij Truckland wordt niet verkocht vanuit een 
showroom, maar bij de klant aan tafel. Dit 
betekent dat de CRM gegevens mobiel moeten zijn. 
Bij de implementatie van update.CRM in 2007 was 
webbased CRM al een vereiste. update.CRM stond 
toen al vooraan met de webbased toepassingen. De 
nieuwe trend binnen CRM is mobiel. Met de komst 
van de iPad werd alles nog sneller, efficiënter en 
mobieler.  
 
“Accountmanagers hadden de App zelf al gezien in 
de AppStore. Natuurlijk vroeg de implementatie 
wel wat meer dan alleen het downloaden ervan”, 
aldus Maarten Homburg. Truckland heeft met de 
komst van CRM.pad de iPad meteen ingericht als 
mobiele werkplek. Met behulp van de Exchange 
Connector is de koppeling gemaakt met Outlook   
e-mail en de agenda. Hiermee heeft de snelle 
handzame iPad de trage en logge laptop 
vervangen.  
 
Voordelen voor Truckland met de introductie van 
CRM.pad:  
• Elke accountmanager heeft zijn eigen 

dashboard, met alle relevante data;  
• Data is altijd beschikbaar, zowel online als 

offline;  
• Efficiënte planning met geïntegreerde agenda;  
• Voorbereiding klantafspraken; 
• In het startscherm staan de klanten die het 

langst niet bezocht zijn;  
• Google Maps integratie zorgt voor een heldere 

weergave van klanten en prospects in de 
directe omgeving; 

• Snelle zoekfunctie;  
• Na de klantafspraak meteen gespreksnotities 

toevoegen;  
• Altijd inzicht in de laatste stand van zaken.  
 

“Onze accountmanagers plannen nu voor het 
grootste gedeelte via CRM. Dus als ze afspraken 

maken doen ze dat niet meer via Outlook, maar via 
CRM.pad. Dit is een van de grootste verschuivingen 

van de dagelijkse werkzaamheden.”  
 
Bijkomend voordeel, door de synchronisatie met 
Outlook, is dat accountmanagers sneller reageren 
op hun e-mail. Daarnaast is voor kantoor 
inzichtelijk wie waar zit en dat is weer belangrijk 
voor goed relatiemanagement en aftersales.  
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CRM die de automotive branche snapt   
 
“Veel collega’s in de branche gebruiken meerdere 
losse systemen, gratis CRM systemen of zelfs 
helemaal niets. De meeste systemen die gebruikt 
worden zijn de aftersales pakketten, voorgeschreven 
door merken. Deze systemen zijn goed in het 
registreren van onderhoud en service. Niet in 
klantrelaties en de netwerken die er bestaan rondom 
kentekens. Daarom heeft Truckland destijds gekozen 
voor de flexibele CRM oplossing van update.CRM.  
Bluedesk CRM is onze implementatiepartner die 
binnen de mogelijkheden van update.CRM  
meedenkt met de branche en de uitdagingen op het 
gebied van kentekenregistratie snapt.”  
 
“Voor het scheppen van een 360° klantbeeld moet 
CRM verrijkt worden met informatie uit andere 
systemen. De aftersales activiteiten worden namelijk 
in een ander systeem bijgehouden. Een koppeling 
met dit systeem aan update.CRM zorgt ervoor dat 
we onze klanten niet uit het oog verliezen.” 
 

CRM.pad bij Truckland Noord-Holland 
 
Trots op   
 
Op de vraag ‘waar ben je het meest trots op’ 
antwoord Maarten: “mijn doel is altijd geweest het 
zo makkelijk mogelijk te houden voor de 
gebruikers. Het meest zichtbare effect is toch wel 
de invoer van CRM.pad. De drempel is hiermee 
aanzienlijk verlaagd om CRM continu te gebruiken. 
CRM.pad is een belangrijk onderdeel geworden. 
Daarnaast ziet CRM.pad er gewoon clean en strak 
uit.” 

 
 “Trots op het feit dat het echt gebruikt wordt, er 
zijn genoeg CRM implementaties die versloffen. 
De prettige manier van werken met Bluedesk 
CRM, helpt daarbij enorm. Het helpt om het 

systeem aan de gang te houden.”   
 
 
 
 
 
 
 

 
Maarten Homburg, Marketing Manager Truckland 
Noord-Holland. Verantwoordelijk voor implementatie en 
uitrol van CRM.update en CRM.pad.   
 
Bluedesk CRM service  
 
Truckland Noord-Holland maakt gebruikt van het 
Bluedesk CRM service concept super user as a 
service. Hiermee verzorgt Bluedesk CRM het 
applicatiebeheer van update.CRM. “Juist die 
ondersteuning waar je zelf geen tijd voor hebt en 
ICT niet mee wilt belasten huren we in bij 
Bluedesk CRM. Bij het aanmaken van een 
serviceticket heb je binnen no-time feedback en 
wijzigingen worden snel doorgevoerd. Persoonlijk 
vind ik uithuizig prettiger. Bij de Bluedesk CRM 
medewerkers zit update in de aderen, zij weten 
hoe het werkt en zij weten wat er speelt. 
Daarnaast lossen ze het sneller op. 
Natuurlijk kun je ervoor kiezen het intern te 
doen. Mijn ervaring is dat het dan langer duurt 
en dat zorgt voor oponthoud. Juist de snelle 
implementatie van service aanvragen van onze 
accountmanagers zorgt ervoor dat ze er zo goed 
mee blijven werken. Truckland denkt mee met de 
klant om de beste oplossing aan te bieden. 
Bluedesk CRM doet in principe hetzelfde. Dat is 
ook de reden dat het zo goed draait.”    
 

“Het systeem is update. De service is Bluedesk CRM. 
De service maakt het product. Je gaat samen een 

lange termijn relatie aan.” 
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Ambities  
 
“Toen ik bij Truckland kwam werken, was er nog 
niets op het gebied van CRM. Nu hebben we een 
CRM oplossing die gebruikt wordt. Het uiteindelijke 
doel is inspelen op de wensen van de klant. 
Oftewel de klant zijn wens vertellen, voordat hij 
het zelf weet. Hierdoor bereikt Truckland het 
ultieme niveau van klantrelatiemanagement. 
Voorwaarde is wel ‘de juiste informatie op het 
juiste tijdstip’.  
 
De volgende stap is dan ook de kwaliteit van de 
data verhogen. Eventueel met een aangekocht 
bestand. Een andere manier die Truckland hiervoor 
wil gaan inzetten is muteren via een extranet 
(klantportaal), waar klanten zelf hun gegevens 
updaten. Gekoppeld aan een loyaliteitsprogramma. 
Kortom, de focus komt steeds meer op het 
verankeren van klantdata en de andere systemen 
die Truckland gebruikt. Uiteraard betekent dit 
koppeling met update en CRM.pad.  
 
Een stap die binnen een jaar gemaakt kan worden 
is de lost-order analyse. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de invoer van diverse stadia van 
offertes.  
 
 

 
 
 
 

Over Truckland Noord-Holland 
 

Truckland Noord-Holland is onderdeel van Pallieter 
Truck. En telt 13 strategisch gelegen vestigingen in 
Nederland, België en Spanje.  
 
Truckland Noord-Holland heeft zes vestigingen, te 
weten: Amsterdam, Schiphol, Zaanstad, 
Heerhugowaard, Wognum en IJmond.  
 
Truckland Noord-Holland is multi-brand 
bedrijfswagen dealer van DAF, Fiat en GINAF. 
Tevens is zij servicedealer voor: IVECO, MAN en 
Volkswagen.  
 
De samenwerking tussen alle Truckland vestigingen 
zorgt voor een optimaal dienstenpakket naar de 
klant. De mobiliteit staat centraal en alle services 
en diensten sluiten daar naadloos op aan. 
Ongeacht of het om motoreenheden, getrokken 
materiaal of op- en aanbouwen gaat. Daarnaast 
heeft Truckland een eigen bedrijfsschool en eigen 
schadewerkplaatsen. 
 
www.truckland.nl 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer informatie  
  
Wilt u weten wat Bluedesk CRM voor u kan betekenen? Neem dan  
geheel vrijblijvend contact op.  
 

	  

	  

 
Lars Spruijt  
Mob : +31 (0)6 26 94 72 86  
E-mail : l.spruijt@bluedeskcrm.nl 
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