


U als producent en verkoper in de maakindustrie heeft te maken met de steeds 
veeleisender wordende eindklant. De eis voor kortere levertijden, unieke specificaties 
en scherpe prijzen. U levert dus meer en meer maatwerk op uw eindproducten, 
wat resulteert in een grote variatie in uw productaanbod. De wens van de klant is 
onvoorspelbaar. En al met al wordt uw productenpakket steeds intensiever. De druk 
op de engineerings- en verkoopafdeling wordt hoger, wat de mate van efficiency 
tegenwerkt. De oplossing? De product configurator van Elfsquad.

De product configurator is speciaal ontwikkeld voor klantordergestuurde 
maakbedrijven die het verkoop- en productieproces zo efficiënt mogelijk willen 
inrichten. Elfsquad maakt dit mogelijk door de eindgebruiker te verbinden aan het 
productieproces. Het stelt klanten in staat om zelf uw product samen te stellen, hoe 
complex uw product ook kan zijn. Het geconfigureerde (samengestelde) product 
wordt vertaald in een foutloze, overzichtelijke offerte. Onder water wordt er een 
stuklijst klaargezet. En het is zelfs mogelijk een groot gedeelte van uw engineering te 
automatiseren, met geavanceerde CAD software integraties.

Simpel, snel en foutloos offreren
De product configurator software neemt de volledige complexiteit van 
productconfiguratie weg. Tijdens het configuratieproces worden verkopers en 
eindgebruikers namelijk door proces heen begeleid aan de hand van tekst en uitleg. 
Hierdoor ontstaat simpel en snel een eindproduct, waarop automatisch een foutloos 
offertedocument gegenereerd wordt. De contactgegevens zijn beschikbaar uit uw CRM 
pakket, of vanuit Ridder iQ. Dit offertedocument is ook nog eens naar eigen keuze in te 
richten. Het is de laatste kans om uw klant nog één keer te overtuigen van uw aanbod. 
Een strak ogend offertedocument is dan ook een must-have.

Dé 3D configurator voor maakbedrijven

Met 3D- & 2D-visualisatie kunt u uw 
klant de onderscheidende details van 
uw product tonen. Dit zorgt voor meer 
betrokkenheid van uw eindklanten, 
maar ook kunt u integreren met uw 
CAD software. Zo komt er meer tijd vrij 
voor R&D, wat uw engineers het liefst 
doen.



Het ‘webshop-idee’ lijkt voor de maakindustrie nog ver weg. Waar eindklanten op zoek 
gaan naar een geschikte producent en landen op een website waar zij direct hun eigen 
machine, productielijn, carrosserie, trailer of ander product kunnen samenstellen. 
Maar, Elfsquad heeft al een online product configurator ontwikkeld. Met één druk op 
de knop stelt u uw product beschikbaar aan eindklanten, zo op uw eigen website.

Een online product configurator op uw website

Ook uw dealers kunnen gebruik maken van de web-based product configurator. 
Maar u hebt natuurlijk alles in eigen beheer. Welke productlijnen uw verschillende 
dealers mogen verkopen, welke prijzen en marges zij hanteren, en nog veel meer. Uw 
dealers kunnen samen met uw eindklanten in de web-based configurator aan de slag 
en offertes inschieten. Met als gevolg minder communicatie tussen u en uw dealers, 
ofterwijl, snellere doorlooptijden.

En mijn dealers dan?

De integratie tussen Ridder iQ en de configurator van Elfsquad zorgt ervoor dat uw 
verkoopproces wordt verbonden aan het productieproces. Offertes worden namelijk 
als stuklijsten gesynchroniseerd naar Ridder iQ. Wat de basis vormt voor een foutloze 
opvolging van de productie. Zo verbindt u de eindklant met het productieproces. 
Waarin de klantvraag volledig beantwoord wordt.

Verbind de gehele keten
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Ridder & Elfsquad werken samen aan een visie: ‘S avonds vanaf de bank besteld, de 
volgende dag geproduceerd. Samen bieden ze een brede oplossing die maakbedrijven 
klaar moet maken voor de verwachte marktontwikkelingen in de nabije toekomst. Deze 
toekomst is dichtbij. Maar de oplossing nóg dichterbij.

Vele Ridder iQ klanten maken al gebruik van de integratie met de product configurator. 
En blijven zo voorlopen het gebied van digitale pre-productie. De uiteindelijke 
digitalisering van leadgeneratie tot de start van productie is ook voor uw maakbedrijf 
mogelijk. De product configurator is in eigen beheer en snel in te richten. Waar andere 
configuratoren nog vele consultancy uren rekenen

Ridder Data Systems & Elfsquad

Wilt u duidelijke voorbeelden uit de praktijk te zien krijgen? En meer informatie over 
product configuratiesoftware en de integratie met Ridder iQ? Bekijk dan onze webinar 
‘De kracht van product configuratie‘ of vraag een persoonlijke online demo aan via 
onderstaande buttons.

De Elfsquad product configurator in samenwerking 
met Ridder

Ja, ik wil een demo Bekijk webinar
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