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 Consumer Packaged Goods 
 

De markt van consumentengoederen verandert razendsnel. De concurrentie in die 

markt is hevig. Analytics zorgen voor waardevol inzicht dat voor concurrentievoordeel 

kan zorgen, maar de manier waarop CPG-bedrijven beslissen om met de data aan de 

slag te gaan, zal bepalen of ze zich aan de kop van het peloton zullen bevinden, of net 

helemaal achterin.  

De sector van de consumentengoederen — in het jargon Consumer Packaged Goods (CPG) of Fast-

Moving Consumer Goods (FMCG) — is een industrie die snel verandert en voor grote uitdagingen 

staat. Iedere dag verschijnen er gloednieuwe, aangepaste en milieuvriendelijke versies van producten. 

Door de globalisering verschijnen almaar sneller nieuwe concurrenten uit groeilanden op de markt. 

Bovendien bieden zij hun producten heel vaak aan een lagere prijs aan, omdat ze op lagere 

productiekosten kunnen rekenen. Daar komt nog bij dat de traditionele bondgenoot van de producent 

van consumentengoederen — de retailer — zich vandaag steeds vaker zelf als een merk begint te 

gedragen. De retailers lanceren hun eigen producten en zetten die agressief in de markt als alternatief 

voor de gangbare, doorgaans duurdere, merken. Als gevolg van al die factoren staan de marges zwaar 

onder druk. De concurrentie voor een plaats op het schap is scherper dan ooit, zowel in de traditionele 

brick-and-mortar shop en in de groothandel, als bij de strijd om de plaats met de beste visibiliteit bij 

een online retailer als Amazon. 

In die genadeloze omgeving verschuift de macht in de richting van de consument. Die heeft dag en 

nacht een waaier aan toestellen beschikbaar — smartphone, tablet en laptop — waarmee hij toegang 

heeft tot het internet. De voorbije drie jaar gingen er meer smartphones over de toonbank dan pc’s. 

De verwachting is dat de verkoop van smartphones die van pc’s drie keer zal overtreffen in 2016.1  

Omdat de consument permanent online is, ontstaan er nieuwe types van consumentengedrag. 

Showrooming, bijvoorbeeld, waarbij de consument een product komt bekijken in de winkel, om het 

daarna online te kopen. In 2013 zocht 56% van de consumenten via de smartphone online informatie 

op over een product.2 Dankzij de beschikbaarheid van mobiele technologie kunnen consumenten zelf 

op ieder moment inlichtingen inwinnen over een product of een winkel. Bevindt de consument zich 

bijvoorbeeld in de bus of in de trein, dan kan hij tijdens de rit verschillende winkels vergelijken op zijn 

smartphone, de inhoud van zijn boodschappenlijstje online bestellen via de tablet of berichten en 

ervaringen uitwisselen met vrienden en collega’s via sociale media. Onderzoek wijst uit dat 31% van de 

consumenten mobiele apparaten gebruikt tijdens het shoppen: om kortingsbonnen op te zoeken (9%), 

om de mening van anderen te raadplegen (16%) of om prijzen te vergelijken (23%).3 

De macht van de consument neemt toe. Denken we maar aan de gefrustreerde klant van Coca-Cola 

die op Twitter aan meer dan 10.000 volgers liet weten welke moeilijkheden hij had met het ‘My Coke 

Rewards’-programma.4 Voor een onderneming die op de nieuwe omstandigheden inspeelt, hoeft het 

                                                           
1 ‘10 Surprising Facts About Our Increasingly Mobile World’, infographic of LifeSize 
2 ‘10 Surprising Facts About Our Increasingly Mobile World’, infographic of LifeSize 
3 Infographic: ‘Understanding CPG Shopping Behaviour by Dedicated Media’ 
4 “Customer Word of Mouth—Both Good and Bad” on http://www.legalzoom.com/ 

http://www.dedicatedmedia.com/articles/infographic-understanding-cpg-shopping-behavior
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feit dat de klant voortdurend online is echter helemaal geen bedreiging te vormen. Meer nog, 

bedrijven die de evolutie omarmen, kunnen er juist heel veel voordeel uit halen. Het Braziliaanse 

warenhuis C&A Fashion is er een mooi voorbeeld van. Het bedrijf ontwikkelde kapstokken waarop in 

real time te zien is — op basis van live data — hoeveel likes een product verzamelde op Facebook. 

 

Big data  

Nooit was het zo moeilijk om klantentrouw te verdienen en te behouden. Het is een uitdaging die de 

producenten van consumentengoederen en de retailers samen moeten aangaan. Het goede nieuws is 

dat de beschikbaarheid van data en analytics voor hoop zorgt. De technologie die de consument 

gebruikt, laat informatie na over hun gedrag, hun wensen en behoeften. Bedrijven die zich daar op een 

slimme manier aan aanpassen, krijgen zo de kans om hun klanten door en door te leren kennen.  

Een voorbeeld maakt duidelijk op welke manier dat mogelijk is. Consumenten plaatsen op sociale 

media berichten over het type thee waar ze van houden — en waarom dat zo is. Even goed is er op 

hun klantenkaarten informatie te vinden over de babykleertjes, lotions en luiers die ze onlangs voor 

het eerst hebben aangekocht. Via de apps op hun smartphone laten ze sporen na over waar ze waren. 

Bijvoorbeeld in de buurt van de sportwinkel waar ze meestal langsgaan om energiedrankjes te kopen. 

De grootste uitdaging voor de bedrijven uit de CPG-sector bestaat er vandaag in vat te krijgen op die 

enorme hoeveelheid data. Iedere minuut voegen we honderden uren video toe aan YouTube5, iedere 

dag sturen we 230 miljoen tweets de wereld in en plaatsen we 100 Terabyte aan data op Facebook. 

Eén van de grootste uitdagingen voor commerciële bedrijven vandaag — en zeker voor de 

ondernemingen in de CPG-sector — bestaat erin de kloof te dichten tussen de almaar groeiende berg 

beschikbare data en het inzicht dat ze uit die data kunnen puren. Volgens het onderzoek ‘2014 Digital 

Universe’ van EMC en IDC was in 2013 bijna 22% van alle informatie in het digitale universum (alle 

digitale data die werd gecreëerd, gerepliceerd en verbruikt in één jaar) beschikbaar voor analyse. Maar 

uiteindelijk werd er minder dan 5% effectief geanalyseerd. 

De kloof tussen data en inzicht biedt een enorme opportuniteit voor de verkoopprofessionals uit de CPG-

markt en hun ecosysteem van partners. In het vervolg van deze whitepaper gaan we daar dieper op in. 

 

 

  

                                                           
5 Infographic ‘The Landscape of Big Data’ by Mushroom Networks 



 

 
5 

 Data als drijfveer voor verkoop 

In de CPG-industrie bevinden de verkoopexperten zich in het hart van een groot en levendig 

ecosysteem met tal van stakeholders. Zij spelen een essentiële rol in het aansturen en verbinden van 

de informatiestromen in hun complexe partnernetwerk. Tot dat netwerk behoren onder meer het 

management, de marketingafdeling, financiële en andere departementen, de verantwoordelijken voor 

logistiek, naast — uiteraard — de retail- en andere professionele klanten. De informatie die de 

verkoopexperten op het terrein verzamelen, vormt cruciale input voor de businessbeslissingen op 

managementniveau. Die beslissingen hebben op hun beurt een impact. Ze sturen de manier waarop 

de verkopers op het terrein aan het werk gaan. 

De informatiestroom die bij de verkoopexperten aankomt en van bij hen vertrekt, volgt een continue 

cyclus. Om effectief te zijn en omzet te genereren, moet die informatiestroom werken als een goed 

geoliede machine. Het is essentieel dat alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd. Toch zijn er 

nog heel wat CPG-organisaties die voor het verzamelen, delen en interpreteren van informatie in veel 

te hoge mate afhangen van manuele processen. In een snelle en sterk concurrentiële omgeving als de 

CPG-industrie, zorgt dat voor een huizenhoog probleem. Zonder toegang in real time tot 

geconsolideerde data en rapporten die eenvoudig te interpreteren, te updaten en te delen zijn, lopen 

heel wat CPG-bedrijven het risico finaal achterop te hinken. 

In de huidige, snel evoluerende markt is het essentieel dat een onderneming haar complete 

verkoopapparaat — van bij de mobiele sales rep tot op het niveau van de management executive — 

met wendbare platformen en op data gebaseerde oplossingen ondersteunt. De verkoopmedewerkers 

hebben onmiddellijke toegang nodig tot de informatie die hen toelaat hun communicatie met en 

dienstverlening aan B2B- en retailklanten te ondersteunen: van informatie over de uitvoering van 

lopende bestellingen en contracten, tot informatie over nieuwe opportuniteiten voor up- en cross-

selling. De mobiele verkopers hebben daarbij in real time toegang nodig tot CRM-informatie die ze 

kunnen aanvullen met actuele data die ze verzamelen op het terrein. 

Verkoopexperten in de CPG-markt hebben tools nodig waarmee ze hun job proactief kunnen 

uitvoeren. Snelle toegang tot gerichte analyse laat hen toe verkoopvolumes en voorraadniveaus in 

specifieke winkels te voorspellen. De verkoopexperten moeten niet alleen weten welke verkooppunten 

het beste scoren. Ze moeten ook in staat zijn verkoopomzet en klanteninformatie te vergelijken, zodat 

ze beter toegerust zijn om onderhandelingen te voeren over prijszetting en schaplocatie. Achteraf 

moeten ze kunnen analyseren welke factoren ervoor zorgden dat ze een deal wonnen of verloren. 

Sales management executives moeten zicht hebben op de volledige verkoopprestaties, via de 

integratie in krachtige rapporten en analyses van de informatie van de klant en van informatie uit 

verkoop- en financiële bronnen. Ze moeten op een eenvoudige manier het overzicht kunnen bewaren 

over een reeks Key Performance Indicators (KPI’s) om er zeker van te zijn dat de gevoerde 

marketingacties voor voldoende leads zorgen — in aantal en kwaliteit — en om zo aan de 

verkoopdoelstellingen te voldoen. Ze hebben onmiddellijke toegang nodig tot oplossingen die hen 

helpen om zicht te hebben op de effectiviteit van specifieke verkoopacties, via de directe vergelijking 

met verkoopresultaten en voorraadgegevens uit specifieke periodes. Ze moeten in staat zijn om de 

status en waarde in te schatten van de deals die zich nog in de pijplijn bevinden. Dat moet hen 
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toelaten correct ingeschatte voorspellingen te maken. Slimme analyse moet hen ten slotte inzicht 

bezorgen in de evolutie van de concurrentie en afwijkingen per regio, product of klantensegment, 

zodat het mogelijk is bij te sturen wanneer de situatie daar om vraagt. 

 

Performantie vergelijken met die van de concurrentie 

De context bepaalt alles, zeker in de snel veranderende verkoopomgeving. Daarom is het van cruciaal 

belang dat een onderneming in staat is haar performantie te vergelijken met die van de concurrentie. 

Wanneer de verkoopcijfers van een bedrijf met 2% toenemen, wijst dat mogelijk op een positieve 

ontwikkeling. Wanneer de verkoopcijfers van de concurrentie in dezelfde periode echter met 6% 

stijgen, plaatst dat die eerdere stijging meteen in een heel ander daglicht. BI-oplossingen zijn daarom 

essentieel. Maar alleen de interne data analyseren volstaat niet meer. 

 Slimme technologie is een essentiële enabler voor de CPG-bedrijven. Ze moeten continu opvolgen 

hoe de aandacht van de consument verschuift. Zo kunnen ze op het juiste moment hun 

productaanbod bijsturen en aanpassen aan de voortdurend veranderende omgeving. Gisteren waren 

klanten misschien nog uit op dieetproducten met een laag vet-, zout- en suikergehalte, of op nieuwe 

en exotische voedingswaren. Plots kan hun voorkeur echter verschuiven in de richting van authentieke, 

organische producten op basis van lokaal geproduceerde ingrediënten. 

  



 

 
7 

 Wanneer de technologie de verkoop aanstuurt 

We kunnen er niet omheen: CPG-bedrijven — net als organisaties in andere industrieën — hebben 

behoefte aan krachtige oplossingen. Die geven hun een streepje voor op de concurrentie. In het 

onderstaande hoofdstuk gaan we dieper in op de rol van mobiele apps en mobiele technologie, big 

data, analytics en cloud. We leggen uit hoe ze bijdragen tot betere verkoopresultaten, lagere kosten en 

een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen om het ecosysteem vlotter te laten functioneren 

(bijvoorbeeld via de optimalisering van businessinzicht en via een slimmer en betere uitgerust 

verkoopteam). 

 

Het tijdperk van altijd en overal 

Overal ter wereld hebben slimme CPG-bedrijven begrepen hoe ze de consument moeten bedienen 

met gebruiksvriendelijke mobiele apps. Volgens recent onderzoek van Consumer Goods Technology 

stelde meer dan 80% van de respondenten met een link naar de CPG-markt dat hun bedrijf in februari 

2013 ten minste één mobiele app in gebruik had. Bij bijna driekwart van de bedrijven ging het om 

twee of meer apps. Drie op tien bedrijven hadden meer dan vijf apps in gebruik, voor heel 

uiteenlopende taken. Zo was er het voorbeeld van een app om speciale acties te ondersteunen. Eén 

van de belangrijkste redenen waarom een consument in de winkel zijn smartphone raadpleegt, is 

namelijk om te zien of er rond bepaalde producten speciale acties lopen. Andere apps werken in op 

een getrouwheidsprogramma, om zo de consument te helpen trouw te blijven aan het merk. 44% van 

de bedrijven creëerde mobiele apps om de klantentrouw te bevorderen. Een derde van de 

respondenten stelde dat de apps bedoeld zijn om de consument extra productinformatie te 

bezorgen.6 Het merk Philadelphia van Kraft, bijvoorbeeld, stelde aan 15.000 van zijn Britse klanten een 

cashback-actie voor via een mobiele app. 15% van de klanten nam eraan deel in 2012.7 

Marktleiders als Amazon begrijpen als geen ander hoe de nieuwe, almaar zuinigere klant denkt. De 

app PriceCheck van Amazon laat de klant toe om producten in de winkel te evalueren en prijzen te 

vergelijken. Het volstaat de barcode te scannen. De consument krijgt meteen informatie over de prijs 

en de beschikbaarheid van het product bij Amazon. Het spreekt voor zich dat dit soort apps de 

concurrentiestrijd naar een nieuw niveau brengt. Met de app vormt Amazon de winkels van zijn 

concurrenten namelijk om tot zijn eigen showroom. 

 

  

                                                           
6 ‘CPG Brands Up the Mobile App Ante’, on http://www.emarketer.com/ 
7 When It Comes to Using Mobile for Shopping, CPGs are Savvy 

http://www.emarketer.com/
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Goudmijn aan consumenteninformatie 

De voordelen van de intelligente apps situeren zich op twee terreinen. Enerzijds zorgen ze voor een 

betere dienstverlening aan de klant, waardoor ze de betrokkenheid van die klant vergroten. Anderzijds 

vormen de apps ook een goudmijn aan informatie over consumentengedrag en markttendensen, 

tenminste voor de CPG-bedrijven die bereid zijn om de ruwe data die ze via de apps verzamelen ook 

te analyseren met slimme oplossingen. Verkoopexperts halen evenzeer voordeel uit die inzichten. Ze 

leren onder meer welke promotieacties op basis van een QR-code het beste resultaat hebben 

opgeleverd, in welke winkels en op welke plaatsen in die winkels. Meer nog, de verkopers zouden de 

band met de retailer kunnen versterken door hun acties te promoten via de mobiele app van de 

retailer. Onderzoek van het Path To Purchase Institute toont aan dat een kwart van de CPG-bedrijven 

al op die manier werkt. 

 

Operationele doeleinden 

Mobiele apps zijn er niet alleen om consumenten aan te spreken of om data over consumenten te 

verzamelen. Ze zijn ook bruikbaar voor operationele doeleinden. Het gaat er dus niet louter om de 

consument te volgen en te bedienen via het kanaal van zijn keuze. Het gaat er evenzeer om er zeker 

van te zijn dat het verkoopteam dag en nacht toegang heeft tot alle informatie en inzichten die het 

nodig heeft om meer en beter te verkopen. Onderzoek van Consumer Goods Technology toont aan 

dat de helft van de mobiele apps in de CPG-industrie in gebruik is voor de CRM-ondersteuning van 

mobiele verkoop en klantenondersteuning.8 Weinig bedrijven schijnen zich te realiseren dat de 

mobiele versie van een traditioneel CRM-systeem niet hetzelfde is als een mobiele CRM-app. Het 

verschil schuilt in het feit dat een traditioneel CRM-systeem nauwelijks mobiele toegang tot de 

oplossing toelaat, ook al omdat het systeem niet specifiek met het oog op mobiel gebruik werd 

ontwikkeld. Het traditionele CRM-systeem biedt vaak ook lang niet alle functionaliteit die het mobiele 

verkoopteam nodig heeft om zich van de concurrentie te onderscheiden. Dankzij een echte CRM-app 

is het voor de verkoper bijvoorbeeld niet langer nodig om papieren contracten bij zich te dragen. Via 

de CRM-app kan de verkoper een contract van een elektronische handtekening voorzien en 

elektronisch doorsturen. Voor het managementniveau zijn er apps die toelaten om op verschillende 

manieren verkoopdata te analyseren, aan de hand van een ruime keuze aan KPI’s, zoals nettoverkoop, 

budget, winst of korting. Even goed is het mogelijk de vergelijking te maken met voorgaande periodes 

of verkoopdoelstellingen. Het potentieel van mobiele oplossingen voor de ondersteuning van de 

verkoop in de CPG-sector is echt eindeloos. 

  

                                                           
8 ‘CPG Brands Up the Mobile App Ante’, on http://www.emarketer.com/ 

http://www.emarketer.com/
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 Meer zien met big data 

Vandaag volstaat het niet langer om enkel de interne klanten-, verkoop-, marketing- of financiële data 

te analyseren. Om de juiste context te creëren, moet je ook externe data aan de mix toevoegen. Dat is 

de reden waarom big data op het boodschappenlijstje van iedere verkoopexpert uit de CPG-markt zou 

moeten staan. Big data gaat verder dan de traditionele data die de medewerkers van een 

onderneming produceren in verkoop-, CRM- en ERP-systemen. Het zijn steeds meer de data die 

afkomstig zijn van machines, netwerken en menselijke interactie, zoals sociale media, die samen het 

digitale universum vormen. Big data is gekenmerkt door de drie v’s: volume (hoeveelheid), variety 

(diversiteit) en velocity (snelheid).  

De drie V’s van big data 

 Volume (hoeveelheid): Bij big data gaat het om grote datavolumes. De omvang van het digitale 

universum — de hoeveelheid data die we jaarlijks creëren en repliceren — verdubbelt iedere twee 

jaar. Tegen 2020 zal dat volume oplopen tot 44 Zettabyte of 44 triljoen Ggigabyte. 

 

 Velocity (snelheid): Big data komt tegen een ongeziene snelheid op ons af. Om de waarde van big 

data voluit te benutten is het nodig de data in (near) real time te verwerken. 

 

 Variety (diversiteit): Vroeger konden we enkel gestructureerde interne data in onze databases kwijt. 

Vandaag is 80% van alle data ongestructureerd, in de vorm van e-mails, foto’s, filmpjes, PDF-

documenten of audiofragmenten. Big data-technologie laat toe om zinvolle informatie uit die 

immense diversiteit te puren, ongeacht de vorm van de data. 

Een van de snelst groeiende databronnen is die van het ‘internet of things’. Volgens onderzoeksbureau 

IDC zijn er vandaag al bijna 200 miljard devices — ‘things’ — in omloop die op het internet kunnen 

worden aangesloten. Slechts 7% — of 14 miljard apparaten — is al online. De data die afkomstig zijn 

van die toestellen vertegenwoordigen 2% van het totale datavolume in de wereld. De verwachting is 

dat dat aandeel oploopt tot 10% tegen 2020. Het ‘internet of things’ zal ook een invloed hebben op 

het volume van ‘nuttige’ of analyseerbare data. In 2013 werd maar 22% van het digitale universum als 

nuttig beschouwd, waarvan nauwelijks 5% ook effectief werd geanalyseerd. Dit is een enorm verlies 

aan businessopportuniteiten. Tegen 2020 zou — dankzij de datagroei van het ‘internet of things’ — 

meer dan 35% van alle data nuttig zijn.9 

Een goed voorbeeld van een CPG-bedrijf dat voordeel haalt uit het internet of things, is de Franse 

onderneming Evian. Het bedrijf ontwikkelde een app in de vorm van een koelkastmagneet. De app 

plaatst een bestelling voor een nieuwe levering Evian. Het volstaat daarvoor op de magneet te 

drukken. De verbinding verloopt via wifi. De app biedt de klant een mooie extra service. Tegelijk bouwt 

Evian een directe connectie tussen klant en merk. Op die manier omzeilt Evian de retailer, die 

traditioneel de relatie met de klant beheert. Het is een voorbeeld dat aantoont dat een kleine, 

innovatieve app het potentieel in zich kan dragen om het hele verkoopkanaal en de relatie met de 

retail te hertekenen. 

                                                           
9 EMC 2014 Digital Universe with Research & Analysis by IDC 
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 Van data tot inzicht 

Bedrijven die gebruikmaken van analytische oplossing — kortweg analytics — hebben twee keer meer 

kans om financiële topprestaties neer te zetten. Ze hebben vijf keer meer kans om ‘veel sneller’ dan de 

concurrentie de juiste beslissingen te nemen10. Toegang tot grote hoeveelheden data is niet hetzelfde 

als daar bruikbare informatie uit afleiden. Dat blijft inderdaad de grote uitdaging voor de bedrijven uit 

de CPG-industrie. Niet alleen moeten ze Terabytes — of Petabytes — aan data verzamelen en opslaan. 

Ze moeten ook in staat zijn om die data via slimme analytics om te vormen tot een bron van 

toegevoegde waarde en concurrentieelvoordeel. 

Analytics helpen verkoopexperten om sneller en beter businessbeslissingen te nemen. Ze doen dat 

met self-service tools, waarmee ze heel snel data kunnen verkennen en inzichten kunnen delen. 

Executives kunnen het zich niet meer veroorloven uren te wachten op ieder adhoc-rapport dat ze 

bestellen bij de overvraagde IT-afdeling. Ze hebben behoefte aan eenvoudige tools, met drag- en 

dropfunctionaliteit en intuïtieve visuele voorstellingen. Ze willen tools die toelaten om correcte 

rapporten te produceren en die onmiddellijke toegang bieden tot elke databron. De executives 

moeten data kunnen halen uit hun verkoopsysteem, om zo de laatste trends op te volgen. Even goed 

moeten ze cijfers van een sales rep uit een spreadsheet kunnen halen en aan hun analyse toevoegen, 

bijvoorbeeld om na te gaan welke verkoper het meeste resultaat boekt per uitgegeven euro. Krachtige 

analytics bieden verder ook een handig instrument om de relatie met de retailers te versterken. Zo 

wordt het onder meer mogelijk om de retailers te helpen om hun verkoopresultaten en marges op peil 

te houden door hen consequent de juiste producten aan te bieden, met de passende verkoopacties. 

De CPG-bedrijven kunnen dat soort informatie aanbieden in ruil voor meer schapruimte en betere 

product placement. 

 

  

                                                           
10 Infographic: The Who, Why And How Of Big Data from Bain & Company 
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 Naar de cloud 

Last but not least, kan de CPG-sector — net als iedere andere industrie — er veel voordeel bij hebben 

de analyse van mobiele en andere data naar de cloud te verhuizen. De voordelen situeren zich op het 

vlak van snelheid, budget en gebruiksgemak. Cloud computing is vandaag goed voor 5% van de totale 

IT-uitgaven. Volgens IDC zal dat aandeel toenemen tot 10% in 2020. In 2013 vond de opslag en 

verwerking van minder dan 20% van de data van het digitale universum in de cloud plaats. Dat 

percentage zou tegen 2020 verdubbelen tot 40%.11 

Wat zijn cloud-diensten? 

Clouddiensten zijn diensten die on demand (op aanvraag) via het internet beschikbaar zijn voor de 

gebruiker. De diensten zijn beschikbaar via de servers van een cloud computing provider. Bij klassieke 

IT zijn de diensten enkel beschikbaar op de eigen servers van de onderneming. Cloud-diensten zijn 

erop gericht makkelijke en schaalbare toegang te bieden tot applicaties, resources en services. De 

cloud computing provider staat in voor het beheer van de diensten.12 

Cloud computing — gecombineerd met sociale media, mobiele technologie en analytics — zou een 

prominente rol kunnen spelen in de verdere uitdieping van de relatie met klanten, de verbetering van 

de wendbaarheid van de onderneming om zo nieuwe groei te realiseren, en innovatie te versnellen. 

Cloud computing draagt het potentieel in zich om nieuwe marktgroei te realiseren met minder 

voorafgaandelijke investering in IT. Snel groeiende landen als India en China dragen steeds meer bij 

tot de winstgevendheid van wereldwijd actieve bedrijven. Cloud computing biedt de mogelijkheid om 

snel en met veel kleinere investeringen voldoende IT-infrastructuur en verkoopcapaciteit uit te rollen in 

die groeilanden.13 Volgens McKinsey zal Azië het Westen binnenkort inhalen als de belangrijkste 

consumentenmarkt. Een bedrijf dat in staat is om — via cloud computing — snel in te spelen op die 

groeimarkt, beschikt op dat moment over een belangrijk concurrentieelvoordeel. 

In het kader van de dataexplosie zal de opslag van informatie een van de grootste toekomstige 

uitdagingen vormen voor de CPG-bedrijven. Om een voorbeeld te geven: de mobiele toestellen die 

sales reps gebruiken hebben een grote rekenkracht, maar beschikken over erg weinig opslagcapaciteit. 

De waardevolle data de van die toestellen afkomstig is, moet uiteraard ergens worden opgeslagen en 

geanalyseerd. De cloud biedt daar de perfecte oplossing voor. 

Cloud computing zou ook een belangrijke rol kunnen spelen in de ondersteuning van 

contextgebonden diensten. Die combineren real time signalen uit de echte wereld met geografische 

data, online activiteiten, sociale media en andere contextuele input. Dat soort diensten kan CPG-

bedrijven helpen om op een specifiek moment de behoeften van de consument te begrijpen. Het zijn 

oplossingen die zich baseren op enorme datavolumes en die voordeel halen uit vlotte opslag in de 

cloud. 

                                                           
11 ‘EMC 2014 Digital Universe with Research & Analysis’ by IDC 
12 http://www.webopedia.com/ 
13  ‘Rethinking the role of IT for CPG companies’, by Deloitte. 
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 Conclusie & belangrijkste voordelen 

We mogen met een gerust hart stellen dat CPG-bedrijven op een berg waardevolle data zitten. Dat 

zorgt voor uitdagingen, onder meer op het vlak van governance en opslag, maar ook voor 

opportuniteiten, met name voor sales reps, via het waardevolle inzicht waar analytics voor zorgen, of 

via gebruiksvriendelijke CRM in real time. De manier waarop CPG-bedrijven beslissen om met de data 

aan de slag te gaan, zal bepalen of ze zich aan de kop van het peloton zullen bevinden, of net 

helemaal achterin. Bedrijven die beslissingen nemen op basis van de analyse van data zijn 5% 

productiever en 6% meer winstgevend.14 CPG-bedrijven vormen daar zeker geen uitzondering op. 

Voordelen van mobiele apps: 

 Betere dienstverlening aan de consument, waardoor meer engagement van de consument en 

dus meer verkoop 

 Waardevolle bron van informatie voor de sales executive over de consument en over 

markttendensen 

 Verbetert operationele uitmuntendheid via de 24/7-toegang van het verkoopteam tot 

waardevolle informatie 

Voordelen van big data: 

 Verbetert inzicht en ondersteunt betere beslissingen dankzij de toevoeging van externe, 

ongestructureerde data  

 Beter zicht op de verkoopresultaten, vergeleken met de context van de markt 

 Zorgt voor meer innovatie, bijvoorbeeld via de transformatie van het verkoopkanaal 

Voordelen van analytics: 

 Transformeert grote volumes big data en mobiele data in waardevolle en bruikbare inzichten 

 Zicht op markttendensen in real time 

 Slimme self-service tools voor snelle, heldere en visueel ondersteunde rapporten 

Voordelen van de cloud: 

 Schaalbare, betaalbare en permanent beschikbare opslag voor de grote volumes mobiele data, 

big data en analytics data 

 Ondersteunt wendbaarheid in snel groeiende markten met minder voorafgaandelijke IT-

investering 

 

                                                           
14 Harvard Business Review 


