Geslaagde operatie, bij een
grote uitgever
“We zijn tevreden over de snelheid waarmee inExcelsis tot de kern van de complexe
materie kon doordringen”, Ruben Bonke, Kluwer

Kluwer is de grootste online uitgeverij en informatiedienstverlener in
Nederland. Het bedrijf levert vakgerichte informatie aan kritische
professionals via communities, portals, online databanken,
e-publishing, software en apps. Maar ook in de vorm van tijdschriften,
boeken, nieuwsbrieven, e-studies, trainingen en opleidingen.
Voor juridische professionals biedt Kluwer verschillende informatieoplossingen die toegang bieden tot wet- en regelgeving, jurisprudentie,
commentaren, vakliteratuur en de historie van wetgeving.
Ruben Bonke is als pricing manager bij Kluwer verantwoordelijk voor
de product- en prijsstructuur en de prijsmodellen. Complexe materie,
gezien de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan producten. Om
account managers te ondersteunen bij bijzondere salesprocessen, heeft
inExcelsis een speciale Exceltool ontwikkeld. Met deze tool krijgen de
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In Excelsis ontwikkeld verkoop-instrumenten, budgetmodellen en
modellen voor financiële en data-analyse.

account managers meer inzicht in de productafname per klanten en de
bijbehorende afspraken.
Kluwer is zeer tevreden over de snelheid waarmee inExelsis de
complexe materie wist te begrijpen en kon omzetten in een robuust
Exceltool. “We hadden verwacht dat het veel langer zou duren om de
kern van het probleem uit te leggen. inExcelsis begreep het probleem
snel en kon de complexe materie in korte tijd vertalen naar een zeer
bruikbare Exceltool. Ook de communicatie verliep heel soepel”, aldus
Ruben Bonke van Kluwer. “Bovendien ben ik onder de indruk van de
specialistische Excelkennis bij inExcelsis. Ik ben zelf een reguliere
gebruiker van Excel, maar heb in inExcelsis mijn meerdere leren kennen!”
De accountmanagers van Kluwer zijn blij met de Exceltool. Het levert
veel tijdbesparing in de eerste analyse op. Het proces verloopt nu
sneller en effectiever.

