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Executive Summary

This document forms the D2.4 European
PECOS4SMEs Project (henceforth, “Project”).

Overview for the

Implementation

of the

Southern Europe SMEs lack the needed knowledge to take advantage of the e-Commerce
potential resulting in Southern Europe lagging within the e-Business area. PECOS4SMEs will
develop a training programme concentrated on the provision of suitable knowledge and tools,
which the SMEs can use to increase cross border eCommerce revenue. This includes changing
sales and marketing strategies and new types of organisation and knowledge about eCommerce technologies in a future world dominated by pervasive Internet.
The promotion of useful e-Commerce strategies for SMEs includes transfer of knowledge and
practices from top performing countries in e-Commerce to lagers thus bridging the cross
border sales gap between Northern and Southern Europe and helping the economic recovery
of the hard hit South. As a consequence of the introduction of new technologies and concepts
facilitating cross border e-Commerce, (e.g. effective link building, search engine user attitudes
etc.), SMEs will make their businesses more profitable and improve their ICT and
methodological competence for interactive and collaborative learning.
The project is co-funded by the Education and Culture DG under the Lifelong Learning
Programme, Leonardo Multilateral projects.

The present document contains information regarding the current status of SMEs regarding eCommerce awareness and practises at a European level.
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Document Glossary
Term

Description

CRM

Customer Relationship Management

ERP

Enterprise Resource Planning

PP

Paid Placements

SEO

Search Engine Optimisation

SME

Small Medium Enterprise

SMS

Short Message Service

UGC

Use Generated Content

VPN

Virtual Private Network
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1. Introduction
1.1. Purpose of the D2.4 European Overview
The purposes of the current D2.4 European Overview are the folLAAGing:


To identify the practices and strategies that can increase the cross border e-Commerce
revenue of SMEs from the target sectors.



To describe successful e-Commerce practices that can be transferred to SMEs in lager
countries.



To describe best practices that will improve cross border e-Commerce in all countries.

More in particular, the European Overview report will offer a comparative overview of the
situation in the partner countries from a critical viewpoint concluding also to the practices to
be transferred from e-Commerce top performers (U.K., The Netherlands, Belgium) to lagers
(Greece, Italy, Cyprus, Poland).
The country reports providing the state of play will be used as input for the elaboration of the
European overview report which will describe comparatively the situation in the partner
countries and lead to conclusions on how the situation can be improved in all countries, but
mostly in LAAG performing countries. For this reason it is important to identify and transcribe
for local/situational use by the lagers the practices and strategies that can maximise cross
border e-Commerce.
The European Overview report is a key product of the project and because it will be produced
early in the project life it will be a key dissemination instrument for creating awareness about
the project among European SMEs.

1.2. Scope of the project
PECOS4SMEs will develop an innovative training system bringing new types of organisation
and knowledge about e-Commerce technologies and trends and concentrated on transforming
Internet trends into applicable tools for SMEs to change sales and marketing strategies. The
approach to training SMEs is based on their situation (sector, financial capability, educational
background, geographical location, existing infrastructure, etc.). After completion of the
training, SMEs are expected to be able to engage foreign consumers by successfully
implementing e-Commerce strategies designed specifically for them.

1.3. Project Objectives
The specific purpose of the proposed project is the development of e-Commerce oriented
material delivered through a training system targeting solely SMEs and the deriving needs
(e.g. websites friendlier to the foreign consumer, order tracking process, clear dispatch and
return policies, etc.) with respect to effective use of the Internet as a sales channel. This
includes changing sales and marketing strategies and new types of organisation and
knowledge about e-Commerce technologies in a future world dominated by pervasive
Internet.
PECOS4SMEs, in particular, aims to support European SMEs to:
 Raise awareness and interest about cross border e-Commerce.
 Learn more about the risks associated with online payments.
 Learn more about the uses of the Internet as a revenue channel.
 Analyze the knowledge development in the SME and see the strategic perspectives of
this knowledge in the context of the business strategy.
D2.4 European Overview
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 Integrate e-Commerce in business planning and innovation strategies.
 Get the strategies written down, so they are not just ideas, but an active choice, which
can be communicated and understood by SMEs.
 Get the strategies incorporated in practical procedures that can be constantly updated.
 Be aware of the European cross-border trade legislation and provisions of consumer
rights.
An additional goal is to make it easier and less costly for businesses, particularly small and
medium-sized enterprises (SMEs), to do business abroad and to enable consumers to reap the
full benefit of the Single Market. This goal is aligned with the Europe 2020 strategy – launched
on 3 March 2010 (IP/10/225) and with which the Commission is currently tackling bottlenecks
in the Single Market to drive economic recovery.

D2.4 European Overview

Page: 7 of 38

PUBLIC
Crystal Clear Soft

Deliverable: D.2.4

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.4 European Overview

Issue Date: 07/08/2013

2. European Overview
2.1 Cross border e-Commerce top performers
In the current section we summarize the conclusions from the country reports with regards to
the e-Commerce practices utilized by the top performers in cross-border e-Commerce.
For this purpose we present in tabular format the list of top performing practices per target
industry of the project in association to the e-Commerce area served by each feature.
Four tables are presented to summarize the situation regarding the top practices in each
target industry per e-Commerce lifecycle element. These tables indicate the practices that
need to be adopted by lagers and drive the training content of the PECOS4SMEs training
programme. The needs identification report (D2.9) will use as input these practices in order to
analyse the requirements for the SMEs to adopt each of them down to practice level (e.g.
good knowledge of English, intermediate IT skills, etc.).
2.1.1. Methodology
The methodology for the collection of the practices is using as input the conclusions from the
country report with regards to the important practices per industry and it is carried out in
parallel with the work for the elaboration of the List of top Website features increasing crossborder purchases (D2.5).
The practices originating from SMEs which generate HOOG revenues from cross border sales
are considered more important than the practices originating from SMEs generating LAAGer
revenue from cross-border sales.
The first round for collection of practices starts from the partner country where SMEs generate
the biggest revenues from cross border sales (U.K.), the second round looks into the SMEs
from the country with the second biggest revenue (NL), all the way down to the SMEs from
the country with the LAAGer revenue from cross-border sales (GR). Repeated practices appear
only once per table but the repetition frequency is taken into account when assigning the
“impact” to a practice/feature.
No reference is made to the folLAAGing feature which is crucial for cross-border sales because
its value is immediately obvious and its adoption should be considered in the first step by all
SMEs aiming towards cross-border sales:


Local language support

Then, no mention is made to the folLAAGing future as only one from the partner countries
could benefit from it:


Local currency support (6 out of the 7 partners belong in the Eurozone)

The elements of the comparative table have the folLAAGing hierarchy:
<e-Commerce
<Impact>

lifecycle>

D2.4 European Overview

:

<Practice/Feature>

:
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2.1.2. Groothandel en detailhandel
Tabel 1: Groot- en detailhhandel e-commerce oplossingen
e-Commerce
Lifecycle

Bestellen

Feature

Implementatie Details

Impact

HOOG



Produkt suggesties

Gebruik
maken
van
informatie
uit
gebruikers‟
profielen
en
bestelgeschiedenis en op grond daarvan suggesties doen over wat anderen
met vergelijkbare profielen hebben besteld. Amazon en eBay zijn goede
voorbeelden.



Consumenten reviews

Consumenten reviews opnemen in produkt pagina‟s om klanten te helpen
beslissen. Er bestaan veel goede review platforms.

MEDIUM - HOOG



Produkt vergelijkingen

Een produkt vergelijking feature op de produkt pagina‟s opnemen om
klanten te helpen hun eigenschappen naast elkaar te zien. Veel
winkelwagentjes beginnen om deze feature op te nemen in hun platforms.

MEDIUM - HOOG

Produkt demos

Produkt demos gebruiken om klanten specifieke produkten te tonen, uit te
leggen en te duiden. Een video of een http link naar de site van de
producent of een video kanaal met demos integreren.

MEDIUM

Zoeken

Klanten willen vaak niet door een grote catalogus bladeren dus een zoek
functionaliteit is noodzakelijk. Deze functionaliteit is ook populair bij klanten
die op zoek zijn naar een specifiek produkt die ze alleen willen lokaliseren
om hun order te plaatsen.

MEDIUM
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e-Commerce
Lifecycle

Feature

Impact



Als een produkt in een winkelwagetje is geplaatst, een link opnemen
naar de oorspronkelijke produktpagina zodat de klant eenvoudig terug
kan springen om te checken of het juiste produkt is gekozen.



Maak het gemakkelijk om aantallen te wijzigen of produkten uit de
winkelwagen te verwijderen, met name wanneer het produkt verkocht
wordt in meerdere maten en kleuren.


Laat zien waar de klant zich
bevindt in het proces

Zorg ervoor dat de klant precies weet in welke fase de klant zich bevindt
in het checkout proces door het geven van een indicatie als: U bevindt
zich in stap drie uit vier”.



Zorg ervoor dat klanten niet verdwaald raken door een prominente
“Volgende stap” of “Ga door om af te rekenen” knop op te nemen op
elke checkout pagina.

Bied de meest populaire
betalinsmethoden aan

Online winkels accepteren in de regel credit cards, bankpasjes,
cadeaubonnen, betaling bij aflevering, PayPal etc. als betaalopties. De
betaalopties moeten duidelijk op de homepage worden aangegeven.

MEDIUM - HOOG



Veiligheid

Bescherm internet communicatie met behulp van encryptie en gebruik
veilige communicatiekanalen (SSL, VPN). een good practice is om
keurmerken te gebruiken. Keurmerken zijn kleine afbeeldingen of logo‟s die
een beveiligingsgarantie afgeven door een externe partij. Deze geven aan
dat het veilig is op deze site te winkelen. Sommige van deze keurmerken
worden uitgegeven Network solutions, McAfee, VeriSign, BBB, TRUSTe,
GeoTrust, etc. Bezoekers zouden meer geneigd zijn aankopen te doen als ze
weten dat hun betaalgegevens niet gezien kunnen worden door derden.

HOOG



Gedetailleerde bezorg
tracking online

Bied een speciale pagina aan met gedetailleerde, dynamische
regelmatige ververste informatie over de status van de bezorging.

HOOG







Gemak om bestellingen te
selecteren of te wijzigen

Betaling

Bezorging

Implementatie Details
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e-Commerce
Lifecycle

Feature


Eenvoudige manier om
bezorgopties of afhaalopties
te wijzen

Implementatie Details

Impact

Als een klant een bezorging heeft gemist, zorg er dan voor dat de klant
eenvoudig een nieuw bezorgmoment kan kiezen of zelf kan komen ophalen.

MEDIUM – HOOG

Flexibiliteit in het
retourneren van ongewenste
produkten

Bied maximale flexibiliteit aan in het retourneren van ongewenste produkten
(waaronder ook de mogelijkheid om deze terug te brenge in fysieke
winkels). Overweeg ook het teruggeven van de bezorgkosten als de klant
aangeeft het produkt te willen retourneren binnen 7 dagen na ontvangst.

HOOG



Reageer direct op vragen om
informatie

Zorg ervoor dat alle produkt-gerelateerde vragen om informatie zo snel
mogelijk beantwoord worden.

MEDIUM – HOOG



Maak speciale
bezorginstructies mogelijk

Geeff klanten de mogelijkheid om speciale bezorginstructies achter te laten
om optimale bezorging mogelijk te maken.

MEDIUM



Noem de bezorgfirma
expliciet

Noem de bezorgfirma die de bezorging gaat uitvoeren expliciet.



Bezorging op zaterdag

Verzorg ook, indien mogelijk, bezorgingen op zaterdag.

MEDIUM - LAAG



Bezorg deadline

Geef een bezorg deadline op zodat de klant weet dat als deze verstreken is,
dat zij contact moet opnemen.

MEDIUM – HOOG



Geef tijdstip indicatie voor
zelfde dag bezorging

Geef een duidelijke indicatie van het lokale tijdstip waarop de zelfde dag
bezorging plaats zal vinden.

MEDIUM - LAAG



Bezorging na 18:00

Indien mogelijk spreek dan met de bezorgfirma ook late bezorgopties af.

MEDIUM – LAAG



Bezorg slot keuze

Bied aan de klant de mogelijkheid om zelf een specifiek bezorg slot te
kiezen.

MEDIUM – LAAG
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e-Commerce
Lifecycle

Communicatie

Feature

Implementatie Details

Impact
LAAG



Splitsing van de order over
meerdere adressen

Bied de functionaliteit aan dat de order gesplitst bezorgd kan worden op
meerdere adressen.



Informatie over
invoerheffingen

Geef gedetailleerde informatie over eventuele invoerheffingen.



Internationale adres
zoekfunctie

Gebruik een functionaliteit om internationale adressen te valideren.



Bezorging in afhaalkastjes.

Zorg ervoor dat er ook bezorgd kan worden in afhaalkastjes.



Klantenservice telefoon

ied een gratis klantenservice telefonnummer aan.



Twitter monitoring

Monitor twitter communicatie en reageer onmiddellijk.

LAAG



Bezorg details via SMS

Bied bezorg details aan via SMS.

HOOG



Wijziging in de bezorging via
SMS

Bied de mogelijkheid om de bezorging te wijzigen per SMS aan.

MEDIUM – HOOG
LAAG
LAAG
MEDIUM - HOOG

MEDIUM – HOOG



Live chat

Deze feature moet aangeboden worden op de gehele site, maar in het
bijzonder op elke produkt pagina. Live chat kan helpen de verkoop af te
ronden. Vragen van klanten kunnen meteen beantwoord worden. Er zijn
veel live hulp platforms in de markt om uit te kunnen kiezen.



Korting op de bezorgkosten

Bied korting aan op de bezorgkosten als er boven een bepaalde limiet aan
produkten besteld wordt.

MEDIUM - HOOG



Gratis bezorgkosten

Bied gratis bezorgkosten aan als de bestelling hoger is in waarde dan een
limietbedrag.

HOOG

Algemene
Service

D2.4 European Overview
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e-Commerce
Lifecycle

Feature


Bezorg informatie op de
produkt pagina (nog voor de
checkout)

Implementatie Details

Impact

Bied bezorg informatie zoals de verwachte bezorg tijd en kosten aan op elke
produktpagina en niet alleen bij de checkout.

MEDIUM – HOOG



Cadeau verpakking

Bied de mogelijkheid aan om een produkt te verpakken in cadeaupapier, het
liefst gratis.

MEDUM – HOOG



M-commerce en tablets

Invest in de bloeiende m-Commerce. In 2015 zal er naar schatting €26,82
miljard wereldwijd worden uitgegeven aan mobiele apps. M-Commerce groei
in Zuid-Europe is groter dan die van meer volwassen online markten.

HOOG



Kwaliteit van afbeeldingen

Investeer in de kwaliteit van afbeeldingen van je produkten. Gebruik niet
dezelfde plaatjes als andere verkopers.

MEDUM – HOOG

Alternatieve bekijkopties
(inclusief zoom opties)

Bied alternatieve manieren aan om produkten te bekijken zoals het produkt
gezien vanuit verschillende perspectieven. Alternatieve bekijkopties
verminderen de retourzendingen. Ook de zoom feature help klanten een
beter zicht te krijgen op het produkt.

Sociale media links

Gebruik sociale media accounts om de meest actieve en invloedrijke klanten
te identificeren of om nieuwe klanten te vinden die de webshop nog niet
kennen. Houd klanten op de hoogte van het laatste nieuws of speciale
aanbiedingen die alleen gericht zijn op Facebook fans en Twitter volgers.

MEDUM – HOOG



Nieuwsbrief

Op het moment dat er uitverkoop aankomt of andere events waarover
klanten moeten weten, dan zijn de home page en de nieuwsletter de beste
manieren om deze onder de aandacht te brengen. Er zijn diverse online
apps om professionele nieuwsbrieven te maken en campaignes uit te rollen.

MEDIUM - HOOG



Email een vriend knop

Voeg de 'email een vriend' knop toe aan alle produkt pagina‟s om snel
bekendheid te vergaren.

MEDIUM





Promotie
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MEDUM – HOOG

Page: 13 of 38

PUBLIC
Crystal Clear Soft

Deliverable: D.2.4

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.4 European Overview

Issue Date: 07/08/2013

e-Commerce
Lifecycle

Feature

Implementatie Details

Impact

MEDIUM



Delen knoppen

Voeg knoppen toe om klanten informatie over jouw produkten op sociale
media – Facebook, Twitter en vele andere - te laten delen met hun
vrienden.



Zoekwoord gerelateerde
advertenties

Wordt opgenomen in de zoek-resultaat pagina‟s door je aan te melden bij
zoekmachines en SEO/SEM te implementeren.

HOOG

Betaalde opname en
weergave en betaalde
weergave voor regelmatige
updates

Om lange vertragingen te voorkomen, betaal zoekmachines om ervoor te
zorgen dat je website gereviewed wordt binnen een vast tijdsbestek
(meestal een week) en getoond wordt in de resultaten-pagina. Yahoo!
Commercial accepteert gratis aanvragen. Je kunt het registratieproces ook
versnellen door de “Business Express” optie te kiezen en eenmalig een fee
te betalen dieeen review binnen een week garandeert.

HOOG

Search engine optimization
(SEO)

Verbeter je positie op resultaten pagina‟s van zoekmachines door de codes
van je website aan te passen om deze relevanter te maken en daardoor
beter geschikt te maken voor zoekmachines (zoals het aanpassen van de
title tag, meta-tags, heading tags, links, en andere delen van de pagina‟s).

MEDIUM - HOOG

Betaalde opname (PP):

Je kunt zoekmachines betalen voor opname in het gesponsorde gedeelte
van de zoek resultatenpagina‟s. Dit is een snellere manier om zichtbaar te
worden omdat het tot 120 dagen kan duren voor de resultaten van ee
optimalisatiecampagne zichtbaar worden.

MEDIUM - HOOG

Website en Consumenten
Analytics

Focus op de belangrijkste indicatoren, zoals:
 Aantal bezoekers
 Aantal keren dat de pagina‟s gezien zijn
 Sites vanwaar het verkeer komt
 Bounce rate/Exit pages
 Zoekwoorden en termen
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2.1.3. Productie
Tabel 2: Productie e-Commerce oplossingen
e-Commerce
Lifecycle

Feature

Implementatie Details

Impact

HOOG

MEDIUM - HOOG



Produkt suggesties &
Personalisatie

Maak gebruik van informatie uit klantprofielen en bestelgeschiedenissen
om suggesties te doen over wat anderen met vergelijkbare profielen
hebben gekocht. Personaliseer de site om de behoefte van elke
afzondelijke klant te weerspiegelen door marketing campaignes te
beginnen waarbij de individuele klant centraal staat, promoties door
banners en aanbevelingen en speciale aanbiedingen. Net zoals B2C
verkopers kunnen industriele producenten klant-specifieke promoties
prominent op de homepage zettren om de verkoop van produkten en van
cross-sell produkt verkoop te stimuleren.



Consumenten reviews

Consumenten reviews opnemen in produkt pagina‟s om klanten te helpen
beslissen. Er bestaan veel goede review platforms.

Bestellen

D2.4 European Overview
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e-Commerce
Lifecycle

Feature
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Implementatie Details

Impact

Produkt/Order Configuratie

Productie klanten hebben vaak de functionaliteiten nodig om produkten te
configureren naar precieze specificaties.
Eerste klas e-commerce
technologie laat klanten produkten en hun vele aspekten te zien en te
configureren real-time. Daarmee bevestigen klanten de gewenste produkt
dimensies voordat ze hun orders plaatsen.

HOOG

Zoeken

De klant moet in staat zijn effectief te zoeken voor produkten en de
aankoop snel af te ronden. Industriele producenten moete het eenvoudig
maken om hun produkten te vinden. Toon bijvoorbeeld “recent bekeken en
verkochte” produkten en veel verkochte produkten. Verzorg meerdere
zoekopties en de mogelijkheid om te filteren op grond van specifieke
kenmerken. Het is ook belangrijk om het checkout proces eenvoudig,
maakelijk en snel te houden. Sterke zoekfunctionaliteiten zijn in de
productie sector van speciaal belang vanwege de omvang en de
complexiteit van de produkt catalogus.

HOOG

Prijsopgaaf instrument

Vanwege de aard van de te produkten die verkocht worden door produktie
MKB-bedrijven, is het zinvol om klanten eenfunctionaliteit aan te bieden die
prijsopgaaf mogelijk maakt van produkten volgens de specificaties zoals
opgegeven. Aanvullend op de direkte verkoop kan de prijsopgaaf
functionaliteit de verkoop positief beinvloeden.

MEDIUM

Laat zien waar de klant zich
bevindt in het proces



Zorg ervoor dat de klant precies weet in welke fase de klant zich
bevindt in het checkout proces door het geven van een indicatie als: U
bevindt zich in stap drie uit vier”.



Zorg ervoor dat klanten niet verdwaald raken door een prominente
“Volgende stap” of “Ga door om af te rekenen” knop op te nemen op
elke checkout pagina.

MEDIUM
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e-Commerce
Lifecycle

Feature

Implementatie Details
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Bied de meest populaire
betalinsmethoden aan

Online winkels accepteren in de regel credit cards, bankpasjes,
cadeaubonnen, betaling bij aflevering, PayPal etc. als betaalopties. De
betaalopties moeten duidelijk op de homepage worden aangegeven.

MEDIUM - HOOG



Veiligheid

Bescherm internet communicatie met behulp van encryptie en gebruik
veilige communicatiekanalen (SSL, VPN). een good practice is om
keurmerken te gebruiken. Keurmerken zijn kleine afbeeldingen of logo‟s
die een beveiligingsgarantie afgeven door een externe partij. Deze geven
aan dat het veilig is op deze site te winkelen. Sommige van deze
keurmerken worden uitgegeven Network solutions, McAfee, VeriSign, BBB,
TRUSTe, GeoTrust, etc. Bezoekers zouden meer geneigd zijn aankopen te
doen als ze weten dat hun betaalgegevens niet gezien kunnen worden door
derden.

HOOG



Gedetailleerde bezorg
tracking online

Bied een speciale pagina aan met gedetailleerde, dynamische
regelmatige ververste informatie over de status van de bezorging.

HOOG



Eenvoudige manier om
bezorgopties of afhaalopties
te wijzen

Als een klant een bezorging heeft gemist, zorg er dan voor dat de klant
eenvoudig een nieuw bezorgmoment kan kiezen of zelf kan komen
ophalen.

MEDIUM – HOOG

Flexibiliteit in het
retourneren van ongewenste
produkten

Bied maximale flexibiliteit aan in het retourneren van ongewenste
produkten (waaronder ook de mogelijkheid om deze terug te brenge in
fysieke winkels). Overweeg ook het teruggeven van de bezorgkosten als de
klant aangeeft het produkt te willen retourneren binnen 7 dagen na
ontvangst.

HOOG

Reageer direct op vragen
om informatie

Zorg ervoor dat alle produkt-gerelateerde vragen om informatie zo snel
mogelijk beantwoord worden.

MEDIUM – HOOG



Betaling

Bezorging
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Maak speciale
bezorginstructies mogelijk

Geeff klanten de mogelijkheid om speciale bezorginstructies achter te laten
om optimale bezorging mogelijk te maken.

MEDIUM



Noem de bezorgfirma
expliciet

Noem de bezorgfirma die de bezorging gaat uitvoeren expliciet.



Bezorging op zaterdag

Verzorg ook, indien mogelijk, bezorgingen op zaterdag.

MEDIUM - LAAG



Bezorg deadline

Geef een bezorg deadline op zodat de klant weet dat als deze verstreken
is, dat zij contact moet opnemen.

MEDIUM – HOOG



Geef tijdstip indicatie voor
zelfde dag bezorging

Geef een duidelijke indicatie van het lokale tijdstip waarop de zelfde dag
bezorging plaats zal vinden.

MEDIUM - LAAG



Bezorging na 18:00

Indien mogelijk spreek dan met de bezorgfirma ook late bezorgopties af.

MEDIUM – LAAG



Bezorg slot keuze

Bied aan de klant de mogelijkheid om zelf een specifiek bezorg slot te
kiezen.

MEDIUM – LAAG



Splitsing van de order over
meerdere adressen

Bied de functionaliteit aan dat de order gesplitst bezorgd kan worden op
meerdere adressen.

MEDIUM



Informatie over
invoerheffingen

Geef gedetailleerde informatie over eventuele invoerheffingen.



Internationale adres
zoekfunctie

Gebruik een functionaliteit om internationale adressen te valideren.



Klantenservice telefoon

Bied een gratis klantenservice telefonnummer aan.



Twitter monitoring

Monitor twitter communicatie en reageer onmiddellijk.

Communicatie
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Bezorg details via SMS

Bied bezorg details aan via SMS.



Wijziging in de bezorging via
SMS

Bied de mogelijkheid om de bezorging te wijzigen per SMS aan.

Impact
HOOG
MEDIUM – HOOG



Live chat

Deze feature moet aangeboden worden op de gehele site, maar in het
bijzonder op elke produkt pagina. Live chat kan helpen de verkoop af te
ronden. Vragen van klanten kunnen meteen beantwoord worden. Er zijn
veel live hulp platforms in de markt om uit te kunnen kiezen.



Korting op de bezorgkosten

Bied korting aan op de bezorgkosten als er boven een bepaalde limiet aan
produkten besteld wordt.

MEDIUM - HOOG

M-Commerce

Klanten moeten in staat zijn aanbiedingenen, produkt beschrijvingen en
reviews door klanten die het produkt eerder hebben gekocht, te zien op
hun mobiele telefoons en tablets. Om het aankopen via deze devices
gemakkelijk te maken, moet er een single-click check-out aanwezig zijn
met een naadloze informatiestroom van betaal- en bezorginformatie
tussern de verkoper‟s e-commerce en m-Commerce engines.

MEDIUM

Alternatieve bekijkopties
(inclusief zoom opties)

Bied alternatieve manieren aan om produkten te bekijken zoals het produkt
gezien vanuit verschillende perspectieven. Alternatieve bekijkopties
verminderen de retourzendingen. Ook de zoom feature help klanten een
beter zicht te krijgen op het produkt.
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Implementatie Details

Impact

Rijke online ervaring

Het aanbieden van een rijke online ervaring helpt de klantenervaring te
verrijken en maakt het eenvoudiger om te winkelen. Een rijke online
ervaring begeleidt de klant van de ene stap naar de volgende, laat deze
envoudig produkten zoeken, filteren en vergelijken en laat deze
commentaren van anderen via sociale media zien (en geeft deze de
mogelijkheid zelf commentaar toe te voegen). Dit verhoogt de klant
tevredenheid als ook de omvang en de frekwentie van online orders.

MEDIUM - HOOG

Produkt Informatie
Management Functionaliteit

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat MKB‟ers produkt attributen voor
zoeken en andere functionaliteiten kunnen beheren en zorgt ervoor dat
enorme produkt catalogi naadloos geclassificeerd worden op een reeks van
attributen als grootte, kleur, beschrijving en produkt categorie en daarop
vervolgens ook doorzoekbaar worden.

MEDIUM - HOOG

Digital Asset Management
functionaliteit

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat assets die alleen aanwezig zijn in
digitale vorm beheerd kunnen worden. Produktie MKB‟ers kunnen deze
functionaliteit gebruiken om audio bestanden, produkt afbeeldingen,
instructievideos en andere mult-media bronnen die relevant zijn voor een
produkt te beheren. Produktie e-Commerce sites moeten in staat zijn een
robuuste produkt vcatalogus aan te bieden, alsmede uitgebreide
informatie, “how-to” how-to videos, etc.

MEDIUM

ERP en CRM integratie

Het is erg belangrijk voor productie MKB‟ers om hun e-commerce volledig
geintegreerd te hebben met hun business management applicaties zoals
ERP en CRM. ERP en CRM integratie zorgt voor betere interne operations,
klantrelaties en in het algemeen voor betere verkoop. Het is erg nuttig om
over mensen die de site bezoeken of bestellingen plaatsen zo veel mogelijk
informatie te krijgen en dit in het CRM systeem of de klanten database in
te voeren.

MEDIUM
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Analytics

MKB‟ers kunnen er grote baat bij hebben om een real-time view te hebben
op de webwinkel en op de resultaten van marketing campaines. Dit maakt
lead conversie en website performance monitoring mogelijk. Daarmee kan
de effectiviteit van de site gemaximaliseerd worden. Het zou mogelijk
moeten zijn het niet-afrekenen van winkelwagentjes te analyseren,
alsmede de uitkomst van promotie-activiteiten en campagnes. Ook zou er
gekeken moeten kunnen worden naar live transacties en klantdetailes om
grotere verkoop mogelijkheden te identificeren.

MEDIUM

klant –specifieke pricing
opties

Het e-commerce platform moet prijsdifferentiatie ondersteunen voor
produkten om MKB‟ers dse mogelijkheid te geen produkten aan
verchillende klanten tegen verschillende prijzen te verkopen – zodat
gedefinieerde klanten korting kunnen krijgen. Dit omvat oom de optie
kwantumkorting te geven en aanvullende betalingsmethoden aan te bieden
aan geselecteerde klanten.

MEDIUM - HOOG

Klanten Profiling

Aanvullend aan CRM integratie kunnen ook simpele tools als Google
Analytics, Campaign Monitor en cookies die gebruikt kunnen worden om
gebruiker gedrag en voorkeuren te volgen, worden gebruikt om klanten te
profileren.

LAAG - MEDIUM

Promotie




2.1.4. Onroerend goed
Table 3: Onroerend goed e-commerce oplossingen
e-Commerce
Lifecycle
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Impact
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Inventaris

Vergelijkbaar met produktlijsten in de detailhandel heeft ook de onroerend
goed sector een groot inventaris nodig om effectief te zijn (dit is gezien
vanuit het gezichtspunt van de koper. Het gezichtspunt van de verkoper
wordt weergegeven in de Overkoepelende functionaliteit onder Lijst van
bezittingen functionaliteit).

HOOG

Zoek criteria

Onroerend goed heeft, net als produkten, een unieke set van attributen die
de gebruiker gebuiken zal om vanuit een groot inventaris te komen tot een
kleinere set van elementen die aan hun behoeften en/ of eisen voldoen. Het
is erg efficient op zoeken per geografische kaart te ondersteunen en om de
potentiele koper toe te staan zo specifiek mogelijk te worden wat betreft
locatie en features. Natuurlijk moeten ook filter criteria aanwezig zijn als:
bouwjaar, hoeveelheid vierkante meters, aantal slaapkamers, prijs etc.

HOOG

Zoek interaction

Gebaseerd op de zoekresultaten moet de klant in staat zijn een grote data
set te zien met een gelimiteerd aantal data per optie. Dit is deel van een
rijke media ervaring die wordt aangeboden aan de klant.

MEDIUM – HOOG

Beoordelingen

In dit geval gaat het om beoordelingen van de omgeving van het onroerend
goed eerder dan om beoordelingen van het objekt zelf. Een buitenlandse
klant die wil kopen of huren wil graag van andere expats informatie krijgen
over de omgeving , de onroerend goed markt, de kosten van
levensonderhoud en de kwaliteit van leven, wat de belangrijkste faciliteiten
zijn en wat de lokatie maakt tot een goede investering om te huren/ kopen/
verkopen.

LAAG - MEDIUM

Kopen
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Impact

Rijke media objekt
informatie

Afbeeldingen gemaakt door een professionele fotograaf die alle aspecten
van het objekt tonen, zijn een must. Videos van het objekt zijn ook zeer
nuttig. Beperk je niet tot het objekt zelf, maar toon ook gedetaileerde
afbeeldingen van de omgevingen, laat zien waar het objekt zich bevindt op
een interactieve kaart, laat zien wat de belangrijkste faciliteiten in de buurt
zijn (scholen, banken, openbaar vervoer). Augmented reality oplossingen
kunnen de klant in staat stellen de eigen inboedel up te loaden in de
afbeeldingen van het objekt om zo te zien hoe deze past in het objekt.

HOOG

Personalisatie

Deze functionaliteit toont suggesties gebaseerd op de objekten die de klant
reeds bekeken heeft en op objekten die zijn bekeken door klanten met een
soortgelijk profiel. Als de klant geregistreerd is en een profiel heeft (soort
werk, hobbies en vele andere data) dan kan deze informatie ook worden
gebruikt om het aanbod te personaliseren. Moderne oplossingen kunnen
bovendien de sociale media profielen van de koper erbij betrekken om data
te identiferen die gebruikt kunnen worden om te personaliseren.

MEDIUM

Prijsopgaaf functionaliteit

De uiteindelijke prijs van een objekt hangt vaak af van de betalinsmethode
en het tijdstip van betaling. Het is nuttig om een mechanisme te hebben
waarin de klant de betalingsmethodie die deze wenst te kunnen beschrijven.
Het ligt voor de hand dat als de koper meteen kan betalen, met cash, dat
de vraagprijs serieus zal zakken.

MEDIUM - HOOG

Afspraken

Bied een eenvoudige, gebruikers-vriendelijke manier aan om afspraken te
maken en te verzetten met onroerend goed consultants om een bezoek aan
objekten mogelijk te maken.

HOOG
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Contract afsluiten proces

Er zijn technische oplossingen, vooral voor verhuur, die het electronisch
afhandelen van contracten deels of volledig mogelijk maken. Dit is erg
nuttig voor buitenlanders (en lokalen die ver van de nieuwe lokatie
afwonen). Buitenlandse studenten maken hier fveelvuldig gebruik van. De
oplossing kan een basis contract afsluit proces aanbieden waarin wel wat
personalisatie mogelijk is voor de verkopers. Het online afsluiten van
verkoopcontracten is ook mogelijk, maar niet gebruikelijk. Buitenlandse
kopers plannen vaak een fysieke bezichtiging of laten dat over aan een
vertegenwoordiger.

MEDIUM

Betaalopties

Dit betreft meer de betaling van de makelaar dan de betaling van het
objekt, hoewel dit zich ook uit kan strekken tot aanbetalingen of het betalen
van de eerste huur en de borg, in het geval van verhuur.

LAAG



Gebruikerssvriendelijkheid

Het hebben van een gebruikersvriendelijke website die aansluit op de
geberuiks- en toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.0) is van het
allergrootste belang voor alle e-commerce oplossingen, ongeacht de sector.

HOOG



Professionalisme

Geef zoveel als mogelijk informatie over de bouwmaatschappij en de
makelaar. De site moet er professioneel uitzien.

HOOG



Mobiele Apps

Neem deel aan multi-platform, meertalige apps die gebruikt worden om
huurobjekten te vinden en aan prijsvergelijkers.

HOOG
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MEDIUM



Data bescherming

Voorkeuren van klanten kunnen worden opgeslagen voor marketing
analyses en voor toekomstig gebruik en gemak van de klant, maar deze
data moeten met omzichtigheid behandeld worden, volgens strikte
compliance en privacy regels en regelgeving. Wees er zeker van dat je
daaraan voldoet en zorg ervoor dat je dit aan je klanten communiceert.
Klanten kunnen geirriteerd raken als ze na afloop van de verkoop/ huur van
een objekt ongevraagde emails ontvangen van bedrijven zoals verhuizers,
stoffeerders, herstelwerkers, verzekeringen etc. Zij zullen dan argwanend
worden over de manier waarop hun data verwerkt zijn en dat kan op z‟n
minst leiden tot negatieve commentaren over de inegriteit van de onroerend
goed service en de mensen die daarbij betrokken zijn.



Weergave van Objekten
Functionaliteit

Het is belangrijk om een krachtige en eenvoudige objekten weergave
functionaliteit te hebben die automatisch het herzenden van Objekt Lijsten
mogelijk maakt naar geselecteerde Onroerend Goed portals.

HOOG



Personalisatie

Dit betreft het aanbieden van gepersonaliseerde objekten lijsten zoals
Verkoop,
Huur,
Commercieel,
Super
OObjekten,
Studentenhuur,
Nieuwkomers en nog veel meer.

MEDIUM – HOOG



Objekten Zoeken Widget

Het is erg effectief om een Objekten Zoeken Widget toe te voegen op mde
homepages van andere websites omdat het toegangspunten toevoegt en
zorgt voor een grotere ziuchtbaarheid.

LAAG - MEDIUM



Klantenservice telefoon

Bied een gratis klantenservice telefonnummer aan.

MEDIUM - HOOG

Communicatie formulier

Bied een formulier aan dat automatisch linkt naar de specifieke objekten die
gekozen zijn door de klant zodat deze de objekt referentienummers niet
hgoeft over te schrijven. Dit vermindert de kans op fouten.

LAAG - MEDIUM

Communicatie
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Skype

Een Skype nummer en de optie tot het aangaan van een Skype gesprek kan
het contact met buitenlandse klanten vergemakkelijken.

LAAG



Email

Asynchrone communicatie moet altijd een optie zijn voor kopers die meer
informatie over objekten willen ontvangen.

LAAG - MEDIUM



Sociale Media

Monitor Twitter en Facebook en geef onmiddellijk anwoord. Dit kan omzet
genereren en vergroot de zichtbaarheid.

LAAG - MEDIUM



Sociale Media

Schenk aandacht aan specifieke objekten met behulp van sociale media,
twitter over nieuwe objekten, wedstrijden, enquetes, open dagen.

MEDIUM - LAAG



Nieuwsbrieven

Distribueer regelmatig electronische nieuwsbrieven met objekten, met name
aanbiedingen, aan bezoekers die zich daarvoor op de site of op sociale
media hebben aangemeld.

MEDIUM

Email een friend knop

Voeg de email een vriend knop toe om mensen in staat te stellen
interessante objekten door te sturen aan vrienden of familie die op zoek zijn
naar een dergelijk objekt.

MEDIUM

Delen knoppen

Voeg knoppen toe om klanten informatie over interessante objekten op
sociale media – Facebook, Twitter en vele andere - te laten delen met hun
vrienden.

MEDIUM

Promotie
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Table 4: Accommodatie e-commerce oplossingen
e-Commerce
Lifecycle
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Implementatie Details

Impact

Overnachting suggesties

Bied suggesties aan op grond van het labelen van je aanbod op doel en
belangrijkste kenmerken (bv. 4-persoons familie studio, 2-persoons suite
met uitzicht op zee).

MEDIUM - LAAG

Beoordelingen

Neem beoordelingspagina‟s op die het makkelijker maken voor andere
toeristen om te beslissen. Beoordelingen zijn erg belangrijk voor
vakantiegangers. Na de prijs is dit de belangrijkste beslis-factor. Zie ook de
sociale media functionaliteiten hieronder.

HOOG

Afbeeldingen

Afbeeldingen zijn heel belangrijk. Zij moeten van goede kwaliteit zijn en
moeten de werkelijkheid goed weerspiegelen. Beperk jezelf niet tot de
plaats van overnachting maar bied ook gedetaileerde afbeeldingen van de
omgeving aan. Deze moeten de klant in staat stellen afstanden tot
belangrijke faciliteiten in te kunnen schatten (bv strand).

HOOG

Videos

Het percentage vakantiegangers dat videos gebruikt om hun vakantie te
plannen neemt toe (89% van de vakantiegangers bekeer videos in 2012).
Zie ook de sociale media functionaliteiten hieronder.

HOOG



Sociale Media

Maak gebruik van sociale media om reizigers in staat te stellen hun
ervaringen te delen. User Generated Content (UGC) is een goede manier
om omzet te genereren. Beoordelingen, meningen, real-time foto‟s en
videos zorgen voor meer klanten.

HOOG



Laat zien waar de klant zich
bevindt in het proces

Zorg ervoor dat de klant precies weet in welke fase de klant zich bevindt in
het checkout proces door het geven van een indicatie als: U bevindt zich in
stap drie uit vier”.

MEDIUM - LAAG






Boeken
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Locatie informatie

Verstrek gedetailleerde en nauwkeurige informatie over hoe de locatie te
bereiken valt vanaf alle centrale punten (luchthavens, havens). Het is
nuttig om links te geven naar vertrektijden overzichten van
luchtvartmaatschappijen, veerboten etc.

MEDIUM

Reiservaringen

Veel reizigers willen tevoren weten hoe zij hun tijd gaan besteden. Ontwerp
“ervarings”-pakketten voor je bestemming, het liuefst gebaseerd op het
aantal dagen dat de reiziger wil boeken. Denk eraan ook familievriendelijke activiteiten te vermelden. Hoe meer opties er zijn om de
“ervaring” te personaliseren, hoe beter het is voor de omzet. Check
Amadeus Extreme Search.

MEDIUM

Reis korting systemen

Sluit je aan bij kortingssystemen zoals de Groupon Gateways database. Dit
is een machtig marketing kanaal om meer dan 50 miljoen leden te
bereiken in de VS en Canada.

MEDIUM



Annulerings Information

Verstrek preciese informatie omtrent annuleringskosten die op kunnen
treden en terugbetaalprocedures. Zorg ervoor dat je gangbaar beleid
overneemt dat violdoet aan EU richtlijnen, speciaal die met betrekking tot
overmachtssituaties.

MEDIUM



Reageer onmiddellijk op
Verzoeken tot Informatie

Zorg er voor dat alle informatievragen zo helder en snel miogelijk worden
beantwoord.

HOOG

Speciale Verzoeken

Bied aan reizigers de mogelijkheid aan om speciale verzoeken kenbaar te
maken en zorg ervoor dat je aan de meest gevraagde verzoeken kunt
voldoen.

MEDIUM
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Keuze van een specifieke
kamer

Het aanbieden va de mogelijkheid een specifieke kamer te boeken, biedt
een concurrentievoordeel. Reizigers die terugkeren weten welke kamer ze
prefereren. Nieuwe bezoekers kunnen geholpen worden door gedetailleerde
afbeeldingen en beschrijvingen.

MEDIUM

Gedetaileerde prijsopbouw

Verstrek een gedetailleerde prijsopbouw voor de gehele verblijfsperiode
inclusief alle toeslagen. Nieuwe bezoekers die specifieke lokale belastingen
niet kennen stellen het op prijs hierover geinformeerd te worden, hoe laag
deze ook zijn.

MEDIUM – LAAG



m-Commerce

Elk jaar gebruiken meer reizigers hun mobiele telefoon om reisinformatie
op te zoeken online. Volgens reisindustrie autoriteit PhoCusWright,
verdrievoudigt in 2013 het aantal mobiele boekingen. Wees hierop
voorbereid. Optimaliseer je website voor mobiele browsers.

MEDIUM



Bied de meest populaire
betalinsmethoden aan

Online winkels accepteren in de regel credit cards, bankpasjes,
cadeaubonnen, betaling bij aflevering, PayPal etc. als betaalopties. De
betaalopties moeten duidelijk op de homepage worden aangegeven.

MEDIUM – HOOG



Veiligheid

Bescherm internet communicatie met behulp van encryptie en gebruik
veilige communicatiekanalen (SSL, VPN). een good practice is om
keurmerken te gebruiken. Keurmerken zijn kleine afbeeldingen of logo‟s
die een beveiligingsgarantie afgeven door een externe partij. Deze geven
aan dat het veilig is op deze site te winkelen. Sommige van deze
keurmerken worden uitgegeven Network solutions, McAfee, VeriSign, BBB,
TRUSTe, GeoTrust, etc. Bezoekers zouden meer geneigd zijn aankopen te
doen als ze weten dat hun betaalgegevens niet gezien kunnen worden door
derden.

HOOG



Klantenservice telefoon

Bied een gratis klantenservice telefonnummer aan.





Betaling

Communicatie

D2.4 European Overview
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Twitter monitoring

Monitor twitter communicatie en reageer onmiddellijk.

LAAG



Boeking details via SMS

Bied boeking details aan via SMS.

HOOG



Live chat

Live chat kan mensen over de drempel helpen. Vragen van reizigers
kunnen onmiddellijk beantwoord worden.



Gebruikersvriendelijkheid

Maak je website zo gebruikersvriendelijk mogelijk.



Third Party Apps

Sluit je aan bij mult-platform meertalige apps die voor resorts en
accomodaties gebruikt worden. Check TripAdvisor App, „s wereld meest
gedownloade reisapp na Google Earth.

HOOG



Afbeelding kwaliteit

Investeer in kwaliteitsafbeeldingen van je onderkomens en de omliggende
gebieden. Huur een in digitale marketing gespecialiseerde professionele
fotograaf in.

MEDUM – HOOG



Data bescherming

Voorkeuren van reizigers kunnen worden opgeslagen voor marketing
analyses en voor toekomstig gebruik en gemak van de klant, maar deze
data moeten met omzichtigheid behandeld worden, volgens strikte
compliance en privacy regels en regelgeving. Wees er zeker van dat je
daaraan voldoet en zorg ervoor dat je dit aan je klanten communiceert.

MEDIUM - LAAG



Email een vriend knop

Voeg de 'email een vriend' knop toe aan alle produkt pagina‟s om snel
bekendheid te vergaren.

MEDIUM

Delen knoppen

Voeg knoppen toe om klanten informatie over jouw produkten op sociale
media – Facebook, Twitter en vele andere - te laten delen met hun
vrienden.

MEDIUM
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Feature

Implementatie Details

Impact

Zoekwoord gerelateerde
advertenties

Wordt opgenomen in de zoek-resultaat pagina‟s door je aan te melden bij
zoekmachines en SEO/SEM te implementeren.

HOOG

Betaalde opname en
weergave en betaalde
weergave voor regelmatige
updates

Om lange vertragingen te voorkomen, betaal zoekmachines om ervoor te
zorgen dat je website gereviewed wordt binnen een vast tijdsbestek
(meestal een week) en getoond wordt in de resultaten-pagina. Yahoo!
Commercial accepteert gratis aanvragen. Je kunt het registratieproces ook
versnellen door de “Business Express” optie te kiezen en eenmalig een fee
te betalen dieeen review binnen een week garandeert.

HOOG

Search engine optimization
(SEO)

Verbeter je positie op resultaten pagina‟s van zoekmachines door de codes
van je website aan te passen om deze relevanter te maken en daardoor
beter geschikt te maken voor zoekmachines (zoals het aanpassen van de
title tag, meta-tags, heading tags, links, en andere delen van de pagina‟s).

MEDIUM - HOOG

Betaalde opname (PP):

Je kunt zoekmachines betalen voor opname in het gesponsorde gedeelte
van de zoek resultatenpagina‟s. Dit is een snellere manier om zichtbaar te
worden omdat het tot 120 dagen kan duren voor de resultaten van ee
optimalisatiecampagne zichtbaar worden.

MEDIUM - HOOG

Website en Consumenten
Analytics

Focus op de belangrijkste indicatoren, zoals:
 Aantal bezoekers
 Aantal keren dat de pagina‟s gezien zijn
 Sites vanwaar het verkeer komt
 Bounce rate/Exit pages
 Zoekwoorden en termen

HOOG
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Implementatie Details

Impact

Klanten loyalty programma‟s

Klanten loyaliteisprogramma‟s en lidmaatschapsprogramma‟s belonden de
loyaliteit van klanten. Het Air Miles loyaliteisprogramma is een goed
voorbeeld van een erg succesvolle loyaliteitscoalitie. Word partner in een
dergelijk programma.

MEDIUM - HOOG

Speciale aanbiedingen

Maak
afspraken
met
lokale
zakenlijke
dienstverleners
zoals
autoverhuurders, veerbootmaatschappijen, trips met gids etc om voordeel
aan je klanten aan te bieden en hen van advies te voorzien op je website.

MEDIUM

2.1.6. Bouw
Tabel 5: Bouw e-Commerce Oplossing Elementen
e-Commerce
Proces

Handel (Koop/
Verkoop)

Element
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Aanschaffen (online tender)

Implementatie Details

Impact

Bied tender informative aan tegelijk met de project specificaties. Het is
gebruikelijk voor een bouwproject dat er onderaannemerscontracten nodig
zijn voor diensten of materialen en diensten apart ingekocht moeten
worden. Een eenvoudige online tender instrument faciliteert de
voorbereiding van een tender brochure map online zodat alle
geïnteresseerde partijen alle informatie kunnen verzamelen en hun bieding
kunnen voorbereiden. Aanvullende functionaliteiten kunnen het online
indienen van biedingen faciliteren met behulp van speciale formulieren en
aangehechte bestanden zodat alle bieders geharmoniseerde informatie
aanbieden. Dat vergemakkelijkt het evaluatieproces. Vragen en
Antwoorden kunnen ook online gepubliceerd worden elke paar dagen als
een PDF of real-time in een virtuele omgeving. Er zijn meerdere
oplossingen voorhande om alle tender procedures te faciliteren.

MEDIUM - HOOG
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Veiling (Electronische
afhandeling)

Implementatie Details

Impact

Bied veilingachtige functionaliteiten aan voor het verkopen van goederen
en/of surplus. Het is niet ongebruikelijk dat surplus over blijft na een
afgerond project. Deze functionaliteit helpt deze te verkopen tegen de best
mogeklijke prijs. Indien relevant (vanwege grote volumes of hoge waarde)
zou een marktplaatsfunctionaliteit aangeboden kunnen worden die
mogelijke kopers in staat stelt partnerschappen te vormen om de goederen
gezamelijk in te kopen voor de beste prijs en zo de kosten van de
distributie en de materialen onderling te verdelen (nadat de verkoop is
afgerond – buiten de tool om). Dit kan worden ondersteund door een
prikbord waar potientele kopers andere potentiele kopers zoeken die met
hen een eventueel partnerschap willen vormen. De uitdaging om de
goederen aan de kopers af te leveren hoeft niet noodzakelijk online te
worden opgelost. Wel dient er een berichtenfunctionaliteit te bestaan om
de voorwaarden in online berichten te bediscussiëren.

HOOG
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Inventaris (Tonen van
objecten/ diensten)

Implementatie Details
Deze functionaliteit is relevant voor bouwbedrijven die objecten verkopen
(huizen, kantoren). Het refereert aan reeds afgeronde projecten of
bouwprojecten die nog afgerond moeten worden maar al wel te koop zijn.
Het is niet nodig om geavanceerde functionaliteiten aan te bieden zoals
makelaarskantoren. De aanname is dat als kopers direct van de aannemer
willen kopen, zij reeds informatie voorhanden hebben over een object en
de aannemer offline zullen contacteren. Voor een MBK aannemer is het niet
waarschijnlijk dat deze een enorme hoeveelheid objecten beheert zodat
uitgebreid zoeken functionaliteiten niet zinvol zijn. Wat belangrijk is, is dat
de objecten professioneel getoond worden met een adequate hoeveelheid
tekst en veel afbeeldingen van hoge kwaliteit.

Impact

MEDIUM

Bouwbedrijven die technische diensten aanbieden zoals analyse (bv.
statische analyse), design (bv. architectonisch design), studies, supervisie
etc. Deze diensten dienen getoond te worden en in detail beschreven te
worden in termen wat de klant kan verwachten (bbv. 3D tekeningen).
Afhankelijk van de dienst die geleverd wordt, is een andere
presentatievorm nodig bv. voor studies is het een goed idee de toe te
passen methodologie te beschrijven en voor architecturaal design is het
essentieel om eerdere projecten te tonen – kijk hiervoor onder promotie).



D2.4 European Overview

Prijsopgaaf instrument

Vanwege de aard van de materialen en diensten die verkocht worden door
bouwers is het zinvol een functionaliteit aan te bieden die kopers in staat
stelt een prijsopgaaf te vragen gabaseerd op hun vereisten. Aanvullend op
directe verkoop kan een prijsopgaaf functionaliteit de verkoop positief
beïnvloeden zowel van objecten als van diensten die de klant in detail
beschrijft (bv. statische analyse). Voor dit soort diensten kunt u het best
voorbeschreven formulieren aanbieden die de klant verder aanvult met
eigen informatie.

LAAG - MEDIUM
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Implementatie Details

Impact

Gedetailleerde kosten

Kopen van een object is een complexe zaak, zeker voor kopers die dat voor
het eerst doen. Het belangrijk over alle relevante kosten vanaf het begin
en in een efficiente manier te communiceren – ook over de mogelijke
bijkomende kosten en niet alleen over de uiteindelijke kosten.
Transparente informatie hierover zal door kopers zeer gewaardeerd worden
en zal u goodwill opleveren die tot meer verkopen kan leiden omdat kopers
zich meer op hun gemak voelen bij bouwers die hij ziet als betrouwbaar.

MEDIUM

Contract afsluiten proces

Er zijn oplossingen om contracten electronisch af te sluiten, in het
bijzonder voor huurcontracten. Dit zijn oplossingen die volledig online zijn
of online zijn maar met offline uitwisseling van documenten tussen de
partijen. De oplossing kan basale contract afsluit stappen ondersteunen
met een aanpassingsoptie voor de specifieke vereisten van de partijen.
Buitenlandse kopers of kopers op afstand arrangeren liever een bezoek ter
plekke alvorens tot koop over te gaan. Voor de verkoop van materialen is
een veilingachtige oplossing geschikter, ook voor het afsluiten van
contracten.

MEDIUM - LAAG

Online vooruitgang tracking

Klanten zullen eerder bereid zijn online werk in commissie te geven als zij
in staat zijn dat zij de voortgang real time kunnen volgen. Online tracking
van vooruitgang bidet een belangrijk competitief voordeel, zeker wanneer
het gepaard gaat met het online tracken van eraan verbonden kosten.
Deze functionaliteit is erg belangrijk voor verkopen over de grens wanneer
het moeilijker is om op de hoogte te blijven van de vooruitgang van een
projekt.

HOOG

Bied de meest populaire
betaalmethoden aan

Online winkels bieden meestal credit cards en bankoverschrijvingen aan,
alsmede kadobonnen, betaling onder rembours, PayPal etc. als
betaalmethoden. Betalingsopties moeten goed zichtbaar op de homepage
getoond worden.

MEDIUM - HOOG

Contract
afsluiten



Betaling
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Implementatie Details

Impact

Veiligheid

Bescherm internet communicatiemet encryptie en gebruik veilige
communicatiekanalen
(SSL,
VPN).
Een
good
practice
is
om
veiligheidskeurmerken te gebruiken. Dit soort keurmerken zijn kleine
afbeeldingen of logo‟s die een veiligheidgarantie tonen die is afgegeven
door een externe partij waarmee aangegeven wordt dat het veilig is om te
winkelen op een site. Dit soort keurmerken worden uitgegeven onder
andere door: Network solutions, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe, GeoTrust.
Bezoekers zijn eerder geneid tot het doen van aankopen als zij weten dat
hun aankoopdetails veilig zijn voor de spiedende ogen van derden.

HOOG

Tonen van vorige projecten

Dit is erg belangrijk, in het bijzonder voor de bouw, voor architectonische
prjecten. Het is lastig zich een klant coor te stellen die een bouwproject
aan u in commissie wil geven of een architectonisch ontwerp wil krijgen
zonder dat deze uw vorige projecten heeft gezien. Het is cruciaal dat de
projecten professioneel beschreven zijn en getoond worden met
afbeeldingen van hoge kwaliteit die alle belangrijke aspecten ervan tonen.
De opname van klantenreviews wordt door nieuwe klanten ook zeer op
prijs gesteld.

HOOG - MEDIUM

Social media links

Gebruik social media kanalen om de mest actieve en invloedrijke klanten te
identificeren of om nieuwe klanten te vinden die nog niet bekend met uw
website zijn. Houd klanten op de hoogte van het laatste nieuws en van
special deals die alleen voor klanten op Facebook of Twitter zijn.

LAAG

Nieuwsbrief

Indien u een verkoop van objecten of aankomende gebeurtenissen wilt
communiceren aan mogelijke kopers zijnn de homepage en nieuwsbrieven
de aangewezen kanalen. Er zijn meerdere online applicaties die het creëren
van nieuwsbrieven en het opstarten van campagnes ondersteunen.

MEDIUM - HOOG

Promotie
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Zoekwoord gerelateerde
banner advertenties

Word opgenomen in zoekresultaten pagina‟s door u te regisreren bij
zoekmachines en SEO/SEM te implementeren zoals hieronder beschreven
staat.

HOOG



Betaalde opname

Om lange vertragingen te voorkomen is het mogelijk zoekmachines te
betalen om uw website binnen een afzienbare tijd (meestal een week)
wordt gereviewed en zichtbaar wordt in de zoekresultaten - Yahoo!
Commercial neemt gratis opnames aan. U kun took de opname versnellen
door de “Business Express” optie te kiezen en een eenmalig bedrag te
betalenn dat een review binnen een week garandeert.

HOOG



Zoekmachine optimalisatie
(SEO)

Verbeter uw opname in de zoekmachine pagina‟s door code in uw site meer
relevant te maken voor zoekmachines (pas het volgende aan: title tag,
meta-tags, heading tags, links, en andere relevante pagina onderdelen).

MEDIUM - HOOG

Betaalde advertenties (PP):

U kunt zoekmachines betalen voor opname in de betaalde sectie van de
zoekresultaten pagina‟s. Dit is een snellere manier om zichtbaar te worden
omdat het tot 120 dagen kan duren voordat de eerste resultaten van een
SEO champagne zichtbaar worden.

MEDIUM - HOOG





Focus op belangrijke indicatoren zoals:
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Website Analytics







Aantal bezoekers
Pagina views
Sites van herkomst
Bounce rate/Exit pagina‟s
Zoekwoorden en termen

HOOG
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