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Honderd oplossingen in kaart gebracht 

Branchegerichte eigenschappen bepalend bij keuze 
softwarepakket 
 
Door Gerard Bottemanne (onderzoeksbureau GBNED), 2005, in opdracht van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
 
Meer dan honderd leveranciers leveren softwarepakketten voor de detailhandel.   
Hoe weet u als ondernemer wat er zoal te koop is en wat geschikt is voor uw bedrijf? 
Onderzoeksbureau GBNED heeft in opdracht van het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel (HBD) een inventarisatie gemaakt van het aanbod aan standaard 
software voor de detailhandel. Deze inventarisatie is via www.optimaaldigitaal.nl te 
vinden op www.softwarepakketten.nl/detailhandel. Hieronder staan enkele 
bevindingen van het onderzoek. Het belangrijkste advies is om in elk geval kritisch te 
zijn op de bewering van de leverancier dat een pakket geschikt is voor een bepaalde 
branche. Deze geschiktheid valt in de praktijk nog wel eens behoorlijk tegen. Een 
ander criterium bij pakketkeuze is de mate waarin een leverancier inspeelt op 
ontwikkelingen: sommige leveranciers blijken nog op DOS te zitten of zijn er niet voor 
in nieuwe wenselijke functies in te bouwen.  
 
Elke branche haar eigen pakketten 
Wat opvalt is dat een belangrijk deel van de aanbieders zich richt op specifieke 
branches binnen de detailhandel. Denk hierbij aan de foodsector, de kledingbranche, 
de wonenbranche of de boekhandel. We zien voor deze branches bijzondere 
eigenschappen in de pakketten. Zo is het voor de boekhandel van belang dat het 
ISBN-nummer op een goede wijze is opgenomen in de software en voor sommige 
boekhandels is een schoolboekenadministratie van belang. Voor de vershandel is 
een HACCP module (veiligheidsvoorschriften vershandel) essentieel. Slagers en 
AGF-bedrijven hebben baat bij een goede kostprijscalculatiefunctie en de 
woningbranche kent bijvoorbeeld een atelieradministratie. 
Bij de selectie van een softwarepakket moeten ondernemers goed nagaan in 
hoeverre de software rekening houdt met dit soort specifieke branche-
eigenschappen. Soms geeft een leverancier weliswaar aan dat zijn software geschikt 
is voor een bepaalde branche, maar missen we juist de branchespecifieke 
eigenschappen. De komende tijd zal GBNED op steeds meer branches inzoomen en 
nagaan in hoeverre de kritische branchegerichte eigenschappen aanwezig zijn in 
pakketten, die worden aangeprezen als geschikt voor die branches. 
 
Compleet overzicht van generieke eigenschappen 
Diverse brancheorganisaties hebben in het verleden al een of meerdere 
onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van standaard (retail)software, de 
prijsstelling daarvan, eigenschappen van de leveranciers en functionele specificaties 
van de software. Een gezamenlijk onderzoek voor de hele detailhandel is van belang 
vanwege de continuïteit en de mogelijkheden voor kruisbestuiving. Door het resultaat 
van deze bestaande onderzoeken als basis te gebruiken is een vrij volledig overzicht 
ontstaan van bijvoorbeeld functionele eigenschappen van softwarepakketten. Door 
bundeling van de gegevens leren organisaties als het ware van elkaar. Zo heeft het 
ene onderzoek extra aandacht besteed aan inkoopbestellingen en een ander 
onderzoek weer aan betaalmogelijkheden of beveiliging van gegevens.  

http://www.optimaaldigitaal.nl/
http://www.softwarepakketten.nl/detailhandel
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Continuïteit van het kassapunt is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt dat niet 
in alle onderzoeken is genoemd. Toch is dat een heel belangrijk aspect:  

 Kan bij storing op de server doorgewerkt worden op de kassa (kan het 
afrekenpunt zelfstandig draaien?); het zal je maar gebeuren dat de server het 
op zaterdagmiddag begeeft en de kassa ook niet kan doorwerken. 

 Vindt synchronisatie plaats na herstel storing (gegevens kassasysteem 
synchroniseren met centrale server)? 

 Is sprake van een automatische back-up van gegevens? 
 

Ook controle en beveiliging is in lang niet alle onderzoeken in het verleden 
meegenomen. Toch is ook dit heel belangrijk: 

 Vindt logging plaats van alle kassahandelingen? Voor de Belastingdienst 
moeten bijvoorbeeld ook alle oorspronkelijke mutaties controleerbaar blijven.  

 Is registratie alleen mogelijk bij een gesloten kassalade en is de kassa 
vergrendeld na elke transactie? 

 Is er inzicht in handmatige aanpassing van bijvoorbeeld prijzen en korting? 
Kortom: door het resultaat van alle onderzoeken te combineren is er een compleet 
beeld ontstaan van min of meer generieke eigenschappen die dus branche 
onafhankelijk zijn. Daarnaast zijn er dan de branchespecifieke eigenschappen zoals 
eerder genoemd. 
 
POS-software: meestal totaaloplossingen  
Software voor de detailhandel wordt veelal aangeboden onder de noemer ‘Point of 
Sale’ (POS) software. Letterlijk vertaald zou het hier gaan om alleen de software voor 
de kassafuncties op het verkooppunt, maar in de praktijk blijkt het bij POS heel vaak 
te gaan om een totaaloplossing die naast de kassafunctie ook artikelbeheer, 
voorraadbeheer en inkoopfuncties omvat. Een POS-pakket kan uit de volgende 
onderdelen bestaan:   
 
Verkopen registreren en artikelgegevens ophalen  
Onder de noemer kassafuncties wordt de ondersteuning van de handelingen op het  
het verkooppunt in de winkel zelf verstaan. Het gaat dan om het registreren van 
verkopen en het afhandelen van betalingen via een kassaterminal. De software bevat 
dan ook functies om bijvoorbeeld een kassalade aan te sturen en een 
betaalautomaat te koppelen.  
De artikelbeheerfunctie van een POS-pakket omvat het registreren van de 
artikelgegevens, zoals de artikelcode, omschrijving en verkoopprijs. Door artikelen te 
voorzien een barcode en deze bij de kassa te scannen weet het systeem direct welke 
omschrijving het artikel heeft en welke prijs. Naarmate een pakket geavanceerder is 
kan dan bijvoorbeeld gewerkt worden met actieprijzen die een bepaalde periode 
geldig zijn of een combinatieprijs voor artikelen (3 voor de prijs van 2). Afhankelijk 
van de branche en het soort artikelen wordt bepaald welke artikelgegevens 
geregistreerd worden. Naast enkele algemene gegevens zoals artikelcode en 
omschrijving kan dan gedacht worden aan maten en kleuren in de kledingbranche en 
een gewicht in de vershandel. We zien steeds meer branches waarin wordt gewerkt 
met uniforme artikelbestanden. Het scheelt natuurlijk veel handwerk als een pakket 
functies bevat om periodiek de meest recente artikelgegevens op te halen.   
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Inzicht in de beschikbare voorraad 
Vooraadbeheer is gericht op het geautomatiseerd bijhouden van de aanwezige 
voorraad, waarbij telkens rekening wordt gehouden met gedane inkopen en 
verkopen. Naarmate de omvang van een bedrijf toeneemt kan voorraadbeheer 
plaatsvinden voor meerdere filialen en eventueel meerdere magazijnen. 
Geavanceerde systemen zorgen ervoor dat continu inzicht is in de beschikbare 
voorraad en geven zelfs adviezen over voorraadverplaatsingen tussen filialen 
onderling (bijvoorbeeld op basis van de verkoophistorie). Voorraadbeheer is - in 
tegenstelling tot artikelbeheer - niet voor elke branche in de detailhandel van 
toepassing. Diverse branches verkopen immers voornamelijk op bestelling en niet uit 
voorraad. 
 
Automatisch bestellen 
Inkoopfuncties zijn met name gericht op het registreren van bestellingen bij een 
leverancier en het boeken van goederenontvangst, al dan niet gekoppeld met het 
voorraadbeheer. Gericht op inkoop kennen ook veel pakketten functies voor: 

 Automatisch samenstellen van een besteladvies op basis van verkoophistorie,   
gewenst voorraadniveau en de optimale bestelgrootte bij de leverancier. 

 Elektronisch verzenden van bestellingen aan de leverancier. 

 Automatisch een pakbon inlezen die langs elektronische weg is ontvangen 
van de leverancier. 

 
Koppeling met weegschalen, kassa’s en barcodelezers 
In tegenstelling tot andere sectoren, zoals administratiekantoren en 
groothandelsbedrijven, kent de detailhandel een duidelijke afhankelijkheid tussen 
apparatuur en programmatuur. Het gaat daarbij om een koppeling met een 
kassalade, een barcodelezer, een bonprinter, een betaalautomaat en in de food 
sector vaak om een kassa/weegschaalkoppeling. In de praktijk krijgt een afnemer 
dan ook vaak te maken met één leverancier. Uit oogpunt van support en 
aansprakelijkheid is één leverancier die hard- en software levert best aan te bevelen. 
U moet echter wel de prijsstelling van bijvoorbeeld de aangeboden hardware in de 
gaten houden. 
 
Koppeling naar boekhoudpakketten 
Met name de kleine detaillisten besteden de boekhouding (en ook de 
salarisadministratie) uit aan een administratiekantoor. Vermoedelijk is dat de reden  
dat in de meeste gevallen de boekhouding geen deel uitmaakt van de geboden 
oplossingen. Wel kennen veel pakketten koppelingen naar boekhoudpakketten van 
bekende leveranciers, zoals Exact, Unit 4 Agresso en SnelStart. Een dergelijke 
koppeling is natuurlijk een prima oplossing, mits de integratie tussen de verschillende 
pakketten goed geregeld is. Zeker voor detaillisten die zelf de boekhouding ter hand 
nemen, maar ook als je als detaillist de boekhouding uitbesteedt, want niemand is 
erbij gebaat gegevens (denk bijvoorbeeld aan leveranciergegevens) dubbel in te 
voeren of (ongetwijfeld tegen betaling) te laten invoeren. 
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Vergroting van de marge door goede automatisering 
Binnen vrijwel de gehele detailhandel staan de (winst)marges al een tijdje behoorlijk 
onder druk. Dat heeft zijn weerslag op de automatisering binnen deze branche. In 
negatieve zin doordat  grote(re) investeringen uitgesteld worden. In positieve zin 
doordat er markt ontstaat voor systemen die juist bijdragen aan het vergroten van de 
(winst)marge. Dit gebeurt met name door oplossingen die bijdragen aan een grotere 
efficiency en daarmee gepaard gaande kostenbesparingen. We denken dan vooral 
aan de volgende automatiseringsoplossingen:  

 het elektronisch uitwisselen van artikelgegevens tussen detailhandel en 
leveranciers (distributeurs, groothandel en producenten); 

 elektronisch bestellen; 

 elektronische pakbon en factuur ontvangen en verwerken; 

 het terugdringen van voorraden en winkeldochters door bestellingen beter af 
te stemmen op de verkopen; 

 goede managementinformatie om te sturen op cijfers. 
Een ander aspect waaraan een goede automatisering kan bijdragen is 
klantenbinding (loyaliteit genoemd) en het serviceniveau naar de klant toe. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

 24 uurs bereikbaarheid via een website; 

 registratie verkoophistorie voor herhalingsaankopen; 

 uitgifte van klantenkaart; 

 doelgroepgerichte marketing. 
Vanuit verschillende brancheorganisaties en overheden zijn er initiatieven om  
ontwikkelingen ter verhoging van de efficiency en ter verbetering van het 
serviceniveau te stimuleren. In dit kader wordt volop gewerkt aan de totstandkoming 
van standaards op het gebied van artikelbeheer en uniforme artikelbestanden. Zaak 
is natuurlijk wel dat betreffende softwareleveranciers genoemde ontwikkelingen en 
standaards op de voet volgen en opnemen in hun softwaresystemen. 
 
Nog op DOS … 
Of alle leveranciers deze ontwikkelingen willen en kunnen bijbenen is nog maar de 
vraag. Sommige leveranciers zitten met hun software opmerkelijk genoeg nog op 
DOS (ruim 10 jaar na het verschijnen van Windows). De software draait dan wel 
onder Windows, maar er is gekozen voor een schil aan de buitenkant. De binnenkant 
is nog steeds op DOS gebaseerd. Hierdoor maakt het pakket geen optimaal gebruik 
van de mogelijkheden die Windows heden ten dage biedt aan softwareontwikkelaars 
en profiteren gebruikers niet optimaal van de gebruiksvriendelijkheid en 
uitwisselingsmogelijkheden die Windows biedt. Het is in elk geval raadzaam bij de 
aanschaf van een nieuw pakket altijd te vragen welke ontwikkelingen de afgelopen 
periode (1 à 2 jaar) hebben plaatsgevonden en welke ontwikkelingen staan gepland 
voor de komende periode.  
 
Gebruikers geven mening 
Bezoekers van www.softwarepakketten.nl kunnen on line hun mening geven over de 
aanwezige softwarepakketten. Op deze wijze ontstaat op termijn inzicht in de 
gebruikerservaringen, hetgeen natuurlijk een belangrijk aangrijpingspunt kan zijn 
voor potentiële gebruikers van software. Want ervaring van andere gebruikers zegt 
vaak meer dan een verkoopbrochure van de leverancier.  

http://www.softwarepakketten.nl/
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Medewerking softwareleveranciers  
De meeste softwareleveranciers staan positief tegenover een, openbaar toegankelijk, 
digitaal overzicht van standaard software en daarbij bijbehorende eigenschappen. 
Inmiddels heeft dan ook ruim 80% van de betreffende softwareleveranciers hun 
medewerking verleend door het opgeven van informatie of verwijzen naar relevante 
informatie op hun website.  
 
Helaas blijken er ook enkele leveranciers te zijn die niet bereid zijn mee te werken 
aan het digitaal overzicht. De redenen om niet mee te werken zijn divers. Zo werden 
de volgende reacties gegeven: 
“De media zijn bij eerder onderzoek niet positief geweest over onze toepassing.”  
Reden te meer om mee te doen, want dan kan de leverancier laten zien wat er is 
verbeterd.  
“Alle betreffende bedrijven in de branche waar wij actief zijn kennen ons al.” 
Prima natuurlijk, maar wat is er op tegen om de pakketinformatie openbaar te maken 
en gebruikers de gelegenheid te geven openbaar hun mening te laten geven. 
Daarmee kunnen deze leveranciers juist aantonen dat de markt tevreden is over hun 
software. 
“Wij doen niet mee aan onderzoeken.” 
Dit roept de vraag op wat een dergelijke leverancier heeft te verbergen. 
“Wij hebben geen tijd om u te woord te staan, probeert u het later nog eens.” 
Natuurlijk wordt de leverancier in zo’n geval altijd teruggebeld en wordt ook het 
directe emailadres van de contactpersoon gevraagd. Geeft de leverancier dit niet, 
dan geeft hij te kennen niet mee te willen werken aan transparantie van aanbod van 
standaard software. 
 
De praktijk is gelukkig dat verreweg de meeste softwareleveranciers op een positieve 
manier meewerken. Een centraal overzicht van softwarepakketten biedt dan ook een 
groot voordeel. Als een pakket geschikt is voor meerdere branches doet een 
leverancier vaak mee aan meerdere onderzoeken voor hetzelfde pakket. Het is 
natuurlijk efficiënter als een leverancier de betreffende eigenschappen maar één 
keer hoeft op te geven en meer tijd kan besteden aan zijn eigenlijke werk “het 
ontwikkelen van software”. En ingeval van wijzigingen in zijn pakket, hoeft hij dit maar 
op één plek aan te geven.  


