Accessify Saas: Online Business Software
Accessify Saas is dé Online Business Software voor handelende en producerende B2B-bedrijven. Het
draagt bij aan efficiënt en effectief functionerende marketing, sales en customer service. Met
Accessify SaaS stellen wij u in staat om een betere digitale ervaring te leveren en uw online succes te
vergroten. Dit doen wij door middel van oplossingen voor Product Information Management, Online
Vindbaarheid, Sales Enablement, Online Marketing, Portals, Content Management Systeem en Ecommerce.
Met het koppelvlak van Accessify Saas kunnen koppelingen gelegd worden met alle relevante
backoffice systemen die veel gebruikt worden door handelende en producerende B2B-bedrijven.
Bedrijven die hun klantgerichte processen digitaliseren sluiten daarmee beter aan bij de behoefte
van hun klanten en behalen daardoor substantieel concurrentievoordeel. Accessify SaaS is gebouwd
om (internationaal opererende) handelende en producerende B2B bedrijven dit
concurrentievoordeel te laten behalen.
Honderden bedrijven maken reeds gebruik van Accessify SaaS om hun processen behorende bij
marketing, sales en customer service digitaal te ontsluiten. Dankzij onze jarenlange ervaring met
handelende en producerende B2B-bedrijven weten wij wat belangrijk is, begrijpen wij uw
uitdagingen en bieden wij met Accessify SaaS een passende oplossing.

Waarom Accessify SaaS als Online Business Software?
Focus op B2B
Met Accessify SaaS kunt u als ambitieuze producent, groothandel, industrieel dienstverlener en/of
distributeur winst behalen in de efficiëntie en effectiviteit van uw bedrijf. Accessify SaaS is specifiek
gefocust op het efficiënter laten functioneren van marketing-, sales- en customer service activiteiten,
met name voor producerende en handelende B2B-bedrijven.

Snelheid
De gebruiksvriendelijkheid van Accessify SaaS zorgt ervoor dat u snel kunt starten met het bouwen
van uw website of webshop. Daarnaast is het gemakkelijk om in internationale context op te schalen
in zowel aanbod als functionaliteit. Dit is mogelijk dankzij de beschikbaarheid en continue
doorontwikkeling van het platform, onze starterkits en de integratiemogelijkheden.

Mogelijk maken
Accessify SaaS maakt groei mogelijk. Dit komt doordat de functionaliteiten van Accessify SaaS het
werk van de marketingafdeling, de buitendienst en de binnendienst een stuk eenvoudiger en
doelgerichter maken. Het resultaat hiervan is dat uw medewerkers beter kunnen presteren en uw
bedrijf kan blijven groeien. Met een Accessify website of webshop bent u verzekerd van uitgebreide
opties en mogelijkheden, die erop gericht zijn om volledig aan de behoeften van uw bedrijf én uw
klanten te voldoen.
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Starterkits
Accessify SaaS is gebouwd om (internationaal opererende) handelende en producerende B2Bbedrijven een substantieel concurrentievoordeel te laten behalen. Of u nu gefocust bent op Online
Vindbaarheid, Sales Engagement, Customer Service of Leadgeneratie, de Online Business Software
Accessify SaaS biedt één totaaloplossing. Met onze starterkits, Artemis, Iris, Hermes en Apollo bieden
wij ieder bedrijf een oplossing die bijdraagt aan het behalen van online succes.

Artemis – De starterkit voor uw zakelijke website
Heeft u een website nodig met focus op producten / de productcatalogus? In dat geval is Artemis de
oplossing voor uw B2B website. Artemis verhoogt uw conversie door bezoekers eenvoudig te laten
vinden waar zij naar op zoek zijn!
Voor handelende en producerende bedrijven is het assortiment essentieel voor de verkoop. De
uitgebreide online catalogus van Artemis optimaliseert de vindbaarheid van uw gehele assortiment.
Productinformatie beheert u gemakkelijk via Product Information Management. Optioneel kunt u er
ook voor kiezen om uw website uit te rusten met een Customer Self Service Portal.

Iris – B2B website voor dienstverlenende B2B
Bent u op zoek naar een B2B-website met focus op diensten in plaats van producten? Dan is Iris de
ideale starterkit voor uw (internationaal opererende) B2B-bedrijf. Binnen Accessify SaaS is Iris dé
oplossing voor B2B websites met de focus op diensten. Ook voor deze starterkit geldt dat het indien
gewenst mogelijk is om een Customer Self Service Portal aan de website toe te voegen.

Hermes – B2B Webshop voor handelende en producerende B2B
Met Hermes stelt u uw (potentiële) klant in staat om gemakkelijk en snel zelfstandig online te kunnen
bestellen. Dit zonder tussenkomst van sales vertegenwoordigers. Hiermee neemt u drempels weg
om tot een aankoop te komen.
Hermes is standaard uitgerust met een Customer Self Service Portal. Wilt u Hermes koppelen met uw
ERP? Ook dat kan worden geregeld! Accessify is compatible met de meest gebruikte ERP systemen.
Deze koppeling zorgt ervoor dat in uw ERP altijd de meest actuele informatie staat.

Apollo – Portal voor B2B Bedrijven
Wilt u fouten voorkomen en tijd besparen? Dan is Apollo wat uw bedrijf nodig heeft. Met deze portal
voor B2B bedrijven maakt u het mogelijk om uw klanten 24/7 te bedienen. Apollo is dé oplossing
voor Customer Self Service. Hiermee bespaart u tijd op uw binnendienst en kunt u medewerkers
inzetten op andere vlakken. Dit terwijl uw klanten op elk gewenst moment en vanaf iedere locatie
met u in contact kunnen komen.
De gepersonaliseerde omgeving van Apollo biedt uw klanten 24/7 toegang tot:
•
•
•
•
•

Persoonlijke en bedrijf gerelateerde contactinformatie, met de mogelijkheid om deze te
wijzigen
Inzicht in bestelhistorie- en status
Mogelijkheid tot het gemakkelijk plaatsen van herhaalbestellingen, melden van onderhoud
of indienen van spare-parts verzoeken
Aanmelden van mogelijke retouren
Overzicht van beschikbare documentatie zoals datasheets/productbladen, material safety
datasheets, brochures of handleidingen
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Content Management Systeem

Gebruiksvriendelijk voor de beheerder
Het Content Management Systeem (CMS) van Accessify SaaS maakt gebruik van een “What you see is
what you get” pagebuilder die het mogelijk maakt om op een gestructureerde manier content aan de
voorkant te bewerken. De aanpassingen aan teksten en afbeeldingen zijn direct zichtbaar voor de
beheerder. Op deze manier kan de beheerder zien hoe de wijzigingen eruit komen te zien op de live
website of webshop. Daarnaast heeft Accessify SaaS de mogelijkheid om afbeeldingen te schalen.
Bovendien biedt het ondersteuning voor het uploaden van YouTube en Vimeo video’s en het
optimaliseren van PDF-documenten. Het CMS is volledig responsive en toont voor iedere pagina een
liggende en staande preview voor smartphone, tablet, laptop en desktop. Elke pagina is voorzien van
een SEO-panel waarmee SEO-performance te allen tijde inzichtelijk is en SEO-eigenschappen
gemakkelijk aangepast kunnen worden.

Procesoptimalisatie voor uw B2B bedrijf
In de afgelopen 20 jaar is Accessify SaaS continu gegroeid en doorontwikkeld om zo snel en
eenvoudig mogelijk uw website te onderhouden en optimaal te laten functioneren. Het is niet nodig
om kennis te hebben van code en techniek. U kunt op een gebruiksvriendelijke manier teksten en
afbeeldingen toevoegen in de sjablonen die de CMS-oplossing van Accessify SaaS beschikbaar stelt.
Hierdoor kunt u focussen op uw boodschap richting uw klanten en prospects. Het CMS stelt u in staat
om eenvoudig automatisch of geagendeerd content publiceren op basis van kenmerken. Met
Accessify SaaS kunt u met één installatie zelf uw meertalige website of webshop beheren. Via de
taalfunctie kunt u zelf gemakkelijk onbeperkt aantal sites en taalversies aanmaken. Content vertalen
gaat volledig geautomatiseerd met behulp van Google Translate.

Technologie
Accessify SaaS wordt constant geüpdatet en maakt daarnaast ook gebruik van de bewezen
technologieën, waaronder xHTML, HTML 5, CSS 1 t/m CSS 3, automatische compressie van HTML,
Accelerated Mobile Pages (AMP) en Structured Data.
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Online Vindbaarheid
Vindbaar zijn is een essentieel onderdeel van succesvolle online marketing. Het verbeteren van
online vindbaarheid zorgt voor een toename in websitebezoekers en leads. Accessify SaaS faciliteert
hierin door bedrijven maximaal aansluiting te laten vinden bij het zoekgedrag van (potentiële)
klanten. Er wordt automatisch voor gezorgd dat pagina’s op de site technisch worden
geoptimaliseerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de content op uw pagina’s te
optimaliseren voor online vindbaarheid.

Automation
Binnen Accessify SaaS is het mogelijk om met behulp van imports zeer snel een grote hoeveelheid
pagina’s aan te maken, gericht op het vergroten van de vindbaarheid van uw bedrijf. Deze effectieve
manier om te zorgen voor snelle groei in online vindbaarheid is de ‘SEO-booster’. De SEO-booster
werkt als volgt: op basis van wisselteksten stelt u een bestand samen dat op grote schaal pagina’s
toevoegt aan uw website. Dit bestand importeert u gemakkelijk via Accessify SaaS. Het resultaat?
Binnen een dag mogelijk duizenden nieuwe pagina’s op uw website die allemaal bijdragen aan uw
online vindbaarheid!
Om het online gedrag van uw (potentiële) klanten in kaart te brengen zorgt Accessify SaaS tevens
voor een geautomatiseerde inrichting van Google Tag Manager en Google Analytics. Hierdoor kunt u
niet alleen online gedrag monitoren maar worden ook de resultaten van uw website of webshop
continu gemeten.

Ondersteuning voor webmaster
Ook voor uw webmaster vormt Accessify SaaS een ideale oplossing. Het systeem ondersteunt uw
webmaster automatisch bij het maken van SEO-vriendelijke pagina’s. Zo is op iedere pagina advies te
vinden via het SEO-panel (zie onderstaande afbeelding). Verder genereert het systeem automatisch
SEO-vriendelijke URI’s. Ook dit draagt weer bij aan uw online vindbaarheid. Tot slot kan uw
webmaster de import/export-functionaliteit gebruiken om snel grote hoeveelheden metadata te
optimaliseren voor zoekmachines.
Dit totaal aan mogelijkheden zorgt ervoor dat u iedere pagina kunt optimaliseren voor
zoekmachines, met als resultaat dat uw website of webshop bovenaan komt te staan in de
zoekresultaten van Google.
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Leadgeneratie
Met warme leads kunt uw salesteam de beste salesresultaten realiseren. Online B2B leadgeneratie
kan bijdragen aan het succes van uw bedrijf. De juiste informatievoorziening is de sleutel tot succes
voor online leadgeneratie en verkoop. Met de gebruiksvriendelijke pagebuilder kunt u succesvolle
landingspagina’s creëren. Daarnaast biedt Accessify SaaS Onsite campagnes aan. Met meer dan tien
advertentievormen en triggers waardoor advertenties getoond worden aan uw websitebezoekers
kunt u het aantal conversies substantieel verhogen. Lead Management en Visitor Insights zorgen
ervoor dat u en uw marketing- en salesteam meer inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de
(potentiële) klant.

Formulieren
Een van de meest gebruikte conversiemechanismen zijn formulieren. Met het gebruiksvriendelijke
formulierbeheer van Accessify SaaS kunt u zelf onbeperkt aantal formulieren aanmaken. Deze
formulieren kunnen gekoppeld worden aan systeemvelden. Hierdoor kan informatie doorgestuurd
worden naar externe systemen zoals Customer Relationship Management. Met pre-fills wordt het
invullen van formulieren eenvoudiger gemaakt voor de bezoeker. Daarnaast kan met abandoned
forms de conversie verder worden verhoogd.
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Sales Enablement
B2B kopers besteden 27% van de tijd die zij nodig hebben om tot een aankoopbeslissing te komen
aan eigen research. Daarom is het belangrijk dat verkopers inzicht hebben in de online activiteiten
van (potentiële) klanten. Backoffice systemen van handelende en producerende bedrijven zijn
voornamelijk erg sterk in het digitaliseren en automatiseren van processen rondom logistiek,
productie en financiële administratie. Hierdoor zijn sales-gerelateerde processen als
leadmanagement een ondergeschoven kindje. Accessify SaaS biedt mogelijkheden op het gebied van
Sales Management, Visitor Insights en Customer Relationship Management (CRM).
Wanneer u uw salesteam voorziet van de juiste tools die zij nodig hebben om meer leads te
genereren, zullen zij meer deals sluiten en meer inkomsten genereren voor uw bedrijf. Accessify SaaS
maakt een creatie van leads op basis van online en offline acties van (potentiële) klanten en zorgt
voor een efficiënt en effectief Pipeline Management en Lead Scoring. Salesinformatie wordt op een
centrale locatie bewaard eb er worden dagelijks e-mail alerts van leads naar uw salesmedewerkers
verzonden zodat zij deze kunnen kwalificeren en opvolgen.

Met Visitor Insights worden gegevens van anonieme websitebezoekers omgezet om in de
verkooppijplijn. Hiermee kunt u marketingstrategieën sturen en is uw salesteam in staat om meer
leads binnen te halen. Het wordt mogelijk om geïdentificeerde bezoekers automatisch te volgen.
Krijg meer inzicht in alle online activiteiten van uw doelgroep, zoals websitebezoeken, bestellingen,
verzonden formulieren en (recente) zoekopdrachten. Uiteraard voldoet de oplossing van Accessify
SaaS aan de AVG-wetgeving.
De oplossing van Accessify SaaS ondersteunt uw bedrijf om relaties te beheren. Hierbij kunt u denken
aan klanten, maar ook prospects, medewerkers, sollicitanten en leveranciers. Het is mogelijk om uw
nieuwe Accessify website of webshop te koppelen met uw huidige ERP- of CRM-systeem om deze
relaties zo goed mogelijk te onderhouden. Deze koppeling zorgt voor een automatische
dataverrijking op basis van externe services en kan onbeperkt worden uitgebreid.
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E-Commerce
In de B2B wordt het steeds belangrijker uw assortiment online aan te bieden. Vooral de handelende
en producerende B2B, die vaak beschikken over een uitgebreid assortiment, hebben er baat bij hun
volledige productaanbod online aan te bieden.
De weg naar de koper wordt nog korter met e-commerce: het online verkopen van uw producten.
Binnen Accessify SaaS kunt u de klantreis optimaliseren, van het aantrekken van potentiële klanten
tot het uiteindelijke verkopen van uw producten.

De huidige websitebezoeker heeft altijd haast. Als bezoekers niet snel vinden wat zij zoeken, verlaten
zij uw website. Om de klant naar de juist oplossing te leiden, maakt u binnen Accessify SaaS daarom
gebruik van filtermogelijkheden, een gebruiksvriendelijke zoekfunctie, en uitgebreide
sorteermethoden.
Uw bedrijf is altijd in beweging, en schaalbaarheid is een belangrijk thema voor uw webshop. Binnen
Accessify SaaS heeft u onbeperkte mogelijkheden om nieuwe categorieën, producten en prijslijsten
toe te voegen. U kunt zelfs makkelijk de webshop in een nieuwe taalversie lanceren. Door gebruik te
maken van imports en exports, kunt u op grote schaal producten toevoegen en bewerken.
Een koppeling met uw backoffice-systeem zorgt er voor dat productinformatie altijd up-to-date is
(denk bijvoorbeeld aan de voorraadstatus). Ook kunnen uw bestaande klanten binnen de portal hun
bestellingen inzien, herhaalbestellingen plaatsen en retouren aanmelden.
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Portal
De kans is groot dat uw binnendienst zich veel bezighoudt met herhalende klantenservicetaken, die
geen waarde toevoegen aan uw bedrijf. Bespaar deze medewerkers tijd, en breng meer plezier in
hun werk door klanten zelf hun vragen te laten beantwoorden. Met Customer Self Service biedt u uw
klanten online de antwoorden op hun vragen, zonder dat daarvoor interactie met uw medewerkers
nodig is.
Met de portalfunctionaliteit van Accessify SaaS beantwoordt u klantvragen over de bestelstatus,
offertestatus en eerder gekochte producten. Klanten kunnen hun persoons- en adresgegevens inzien
en wijzigen, veel gestelde vragen lezen of zelf een vraag achterlaten.
Maar een portal kan nog veel meer. Zo ondersteunt de portal u met Sales: klanten kunnen offertes
indienen via de portal, en de status hiervan ook weer inzien. Herhaalbestellingen worden gemakkelijk
via de portal geplaatst, en klanten kunnen hun favoriete producten toevoegen aan favorietenlijstjes
om deze later snel terug te vinden.

U gebruikt waarschijnlijk al een ERP-systeem of CRM-systeem. De portal van Accessify SaaS is
gemakkelijk te koppelen met elk van deze systemen, waaronder Exact, Afas, SAP en Microsoft
Dynamics. Hiermee worden gegevens uit de portal (zoals herhaalbestellingen) doorgestuurd naar uw
ERP-systeem, of haalt de portal gegevens (zoals adresgegevens) op uit uw backoffice systemen.
Deze koppelingen zijn verder uitbreidbaar met uw eigen custom datamodellen en workflows.
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Product Information Management
Bedrijven met een groot assortiment aan producten, zoals groothandels, distributeurs of bedrijven in
de maakindustrie, willen hun bezoekers optimaal voorzien van informatie. De papieren catalogus is
hiervoor altijd een belangrijk wapen geweest, maar tegenwoordig zien uw klanten de catalogus graag
op uw website staan. Zo kunnen zij zelf hun oplossing vinden. Het beheren van productinformatie,
zoals eigenschappen, beschrijvingen, afbeeldingen en opties, is een vereiste. Dit proces, ook wel
Product Information Management, is binnen de catalogus van Accessify SaaS uiterst makkelijk
geregeld, en stelt u in staat uw (potentiële) klanten optimaal van informatie te voorzien.
Het optimaliseren van uw productinformatie in het PIM-systeem van Accessify SaaS zorgt ervoor dat
u binnen uw online catalogus gebruik kunt maken van een oneindige hoeveelheid filters. Met deze
filters vinden bezoekers op uw site uw producten makkelijker. Ook kunnen zij gebruik maken van de
zoekfunctie om direct de informatie die zij zoeken te vinden. U kunt op grote schaal een onbeperkt
aantal kenmerken van verschillende types toevoegen aan uw producten.

Accessify SaaS biedt uw bezoekers de mogelijkheid de productinformatie van elk product te
downloaden in een overzichtelijke datasheet. Deze datasheet wordt automatisch als .PDF-bestand
gegenereerd op basis van de kenmerken en kenmerkwaarden die u in uw systeem heeft staan. Als er
dan wijzigingen zijn in de kenmerken van een productreeks, hoeft u niet meer honderden individuele
brochures te wijzigen. De datasheets worden automatisch geüpdatet!

Pagina 11 van 14

Digital Asset Management
Herinnert u zich de websites van het begin van het internet nog? Lange muren met tekst, die meer
op een boek leken dan een uitnodigende website. Misschien is uw website ook wel ooit zo
begonnen. Vandaag de dag spelen mediabestanden een belangrijkere rol dan ooit. Afbeeldingen
definiëren de stijl van uw website, en dragen bij aan de professionele uitstraling. Bezoekers kunnen
interessante documenten, zoals handleidingen of brochures, downloaden. Video’s leggen uw
bedrijfsprocessen nog beter uit aan potentiële klanten.
Het Digital Asset Management (DAM) van Accessify SaaS biedt u mogelijkheden rondom centralisatie
en beheer van al deze mediabestanden. Met DAM van Accessify SaaS heeft u niet alleen een centrale
opslag, maar kunnen deze mediabestanden ook aan de voorkant worden ontsloten in allerlei
moderne bestandsformaten.

Heeft u een grote hoeveelheid producten, dan is het handig deze op grote schaal te kunnen voorzien
van afbeeldingen of documenten. Met import en export functionaliteit regelt u dit binnen Accessify
SaaS. Ook kunt u reeds bestaande mediacollecties koppelen aan hetzelfde product in een andere
taalversie.
De documenten en afbeeldingen worden binnen Accessify SaaS automatisch geoptimaliseerd voor
online vindbaarheid en gebruik. Zo kunt u de titels en beschrijvingen van documenten aanpassen, en
worden afbeeldingen getoond in de modernste bestandsformaten.
Als u afbeeldingen heeft waarop u graag uw logo wilt laten terugkomen, zoals productafbeeldingen
of renders, kunt u binnen Accessify SaaS automatisch watermerken laten terugkomen op iedere
afbeelding.
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Koppelingen
Met het koppelvlak van Accessify SaaS kunnen koppelingen gelegd worden met alle backoffice
systemen die veel gebruikt worden door producerende en handelende B2B bedrijven. Voorbeelden
van ERP-systemen waarmee koppelingen worden gemaakt zijn Afas, Exact Globe, Exact Online, SAP
Business One en Unit4. Een koppeling met de backoffice stelt u in staat meer processen te
automatiseren.

Met een koppeling tussen uw ERP en uw online business platform kunt u meerdere bedrijfsprocessen
digitaal ontsluiten. Gegevens als realtime voorraden, bestelstatussen, klantspecifieke prijzen en
verkoopvoorwaarden kunt u ophalen uit uw ERP, en inzichtelijk maken voor uw klant. Zo hoeven uw
medewerkers zich niet bezig te houden met dit soort herhaaldelijke taken.
Met deze automatiseringsstap verkleint u ook de kans op menselijke fouten. Een foutje met
bijvoorbeeld een misplaatste decimaal is snel gemaakt. Het foutpercentage bij data-invoering ligt
voor mensen rond de 3% (Bron: Barchard & Pace, 2011). Door al deze processen te automatiseren,
bent u minder tijd en geld kwijt aan deze fouten, en krijgen medewerkers meer plezier in hun baan
omdat zij niet telkens dezelfde saaie taken moeten uitvoeren.
Voor het integratievlak maakt Accessify SaaS bij voorkeur gebruik van een API op basis van oData. Dit
maakt de koppeling eenvoudiger en gebruikt minder code, waardoor ook de performance beter
wordt. De integratie kan ook worden gerealiseerd op basis van een Fieldmapper voor een XLSX of
CSV bestand met FTP.
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Over Accessify SaaS
Het faciliteren van het efficiënter en effectiever functioneren van de marketing, sales en customer
service functies van de producerende en handelende B2B. Dat is de visie van waaruit Digital Business
Platform Accessify SaaS is ontwikkeld. Door functionaliteiten voor content management, digital
marketing, digital sales, e-commerce, product information management en klantportalen te
combineren, biedt Accessify SaaS de mogelijkheid om op een duurzame, blijvende manier te groeien.
Honderden Nederlandse en internationale bedrijven gebruiken Accessify SaaS al om meer dan
duizend websites te exploiteren.

Een greep uit onze klanten

Technologiepartners
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