
Snelle en ongekende technologische innovaties zetten 
de retailsector op zijn kop.
Retailers moeten zich zien te handhaven in 

een winkellandschap dat wordt verstoord door een 

wereldwijde eCommerce-markt van $ 2,3 biljoen en een 

toename van het aantal slimme, continu verbonden 

consumenten die 's werelds grootste virtuele winkelcentrum 

steeds binnen handbereik hebben. Voor hen ligt hier een 

uitdaging, maar ook een kans.¹

Retailers en merken moeten hun weg zien te vinden in 

deze nieuwe wereld. Als zij in de huidige vraaggedreven 

consumenteneconomie hun omzet en marges willen 

vergroten, is het van cruciaal belang dat zij gebruik weten 

te maken van digitale intelligence en informatie, of het nu 

gaat om een door kunstmatige intelligentie aangedreven 

chatbot die verzoeken om klantenservice afhandelen of een 

hyperlokaal winkelassortiment dat wordt beheerd door het 

Internet of Things.

Digitale technologie is het bindweefsel dat 

gebruiksvriendelijkheid, gemak, maatwerk en automatisering 

toevoegt aan elk aspect van een retailorganisatie, van de 

bedrijfsprocessen, activiteiten en werkwijzen van werknemers 

tot aan de geleverde klantervaringen en aangeboden 

producten en diensten.

In deze paper nemen we de kansen onder de loep die 

digitale transformatie oplevert. Ook gaan we na hoe 

Microsoft retailers kan helpen met een nieuwe visie 

op hun bedrijf en ervoor kan zorgen dat zij overleven 

en de concurrentie voor kunnen blijven.

Een nieuwe visie op retail 
in het digitale tijdperk
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De krachten die de retailsector veranderen

Retailers worden geconfronteerd met uitdagingen uit een 
groot aantal richtingen. Ontwrichtende verschuivingen 
zoals de explosie van online en mobiel winkelen hebben 
geleid tot een felle concurrentiestrijd tussen retailers, die 
nu in een wereldwijde omnichannel-markt strijden om het 
steeds verder versnipperende marktaandeel, en bewustzijn, 
van consumenten. 

Ondertussen is een overbevolkte Amerikaanse retailsector 
die werd gebouwd voor een tijdperk waarin Amazon 
nog niet bestond, bezig met een schaalaanpassing, 
terwijl de rol van de winkel in de winkelervaring aan het 
veranderen is. Hierdoor neemt de behoefte verder toe aan 
nieuwe bedrijfsmodellen die groei kunnen genereren.

Evoluerend klantgedrag en veranderende voorkeuren 
zijn primaire katalysatoren voor verandering. Voor de 
nieuwe consument die directe bevrediging zoekt, fungeren 
smartphones in toenemende mate als de onmisbare 
poort tot hun persoonlijke, sociale, werk- en winkelleven. 
Ze gebruiken ze om rekeningen te betalen, een hotel te 
boeken, vakantiefoto's te delen op sociale netwerken of 
een koffiezetapparaat te kopen. 

Daardoor zijn ook de kooptriggers voor shoppers 
veranderd. Voorgekauwde marketing- en reclameberichten 

maken steeds minder indruk, aangezien consumenten hun 
heil zoeken bij online recensies van klanten, de meningen 
van hun collega's op sociale netwerken en influencers, 
waaronder zelfbenoemde YouTube-sterren voor 
productaanbevelingen.

Een verdere uitdaging voor retailers is dat shoppers meer 
besteden aan ervaringen zoals restaurants en spabezoeken 
dan aan tastbare dingen.

Ondertussen zijn zij kanaalneutraal en verwachten een 
naadloze winkelervaring op maat die hun aankoopgedrag 
en voorkeuren weerspiegelt, of zij nu online kopen, via een 
mobiel apparaat, in de winkel of via een combinatie van 
de drie. Het gevolg is dat "consumenten verwachten dat 
hun ervaring zich op 'automagische' wijze aanpast telkens 
wanneer zij fysieke, digitale en emotionele contacten 
aangaan", aldus een rapport van Accenture.² 

De nieuwe retailwerkelijkheid is dat de beste ervaring die 
de shopper heeft gehad, ongeacht waar en hoe deze werd 
geleverd, nu het verwachtingspatroon voor de branche 
bepaalt. En het maakt hen niet uit of winkeliers al dan niet 
zijn uitgerust om deze te leveren. 

                 2
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Transformatie van je retailactiviteiten: vier belangrijke 
pijlers van succes bij de digitale transformatie
Terwijl retailers worden geconfronteerd met deze nieuwe 
verwachtingen, komen zij tot de ontdekking dat de 
van oudsher gehanteerde bedrijfspraktijken die waren 
ontworpen om de marges te verhogen en klantenloyaliteit 
te bevorderen geen waarborg voor verder succes meer 
bieden. Retailers moeten technologie op nieuwe manieren 
implementeren en daarmee hun klantervaringen en 
bedrijfsprocessen volledig opnieuw opzetten. Anders lopen 
ze het risico dat ze hun relevantie en concurrentievermogen 
in deze snel veranderende sector kwijtraken.

Microsoft werkt samen met retailers om gebruik te maken 
van hedendaagse innovaties om nieuwe mogelijkheden 
voor verandering en groei te ontsluiten, op basis van vier 
belangrijke pijlers.

Maak je klanten betrokken door 
gepersonaliseerde en naadloze winkelervaringen 
te creëren die het koopgedrag beïnvloeden

Als je de interactie met je klanten opnieuw wilt definiëren, 
moet je de wensen en behoeften van shoppers kunnen 
voorspellen, of ze zich nu in je winkel, thuis of ergens 
onderweg bevinden. Daarnaast moet je gemakkelijke, 
gepersonaliseerde, contextueel relevante boodschappen 
en winkelervaringen kunnen leveren, gegenereerd door 
datagestuurde technologieoplossingen, van beacons en 
sensoren tot kanaaloverschrijdende analyses. Om zinvolle 
interacties met shoppers mogelijk te maken, dien je ook in 
staat te zijn de multi-channel shoppers op al hun "fygitale" 
(digitale en fysieke) contactpunten te herkennen en ze op 
een consequente en strikt persoonlijke wijze aan te spreken.

Bied je medewerkers de mogelijkheid om 
consumenten blij te maken met een uitstekende 
service op elk punt binnen het winkeltraject 

Het is vandaag de dag van cruciaal belang dat je 
je medewerkers van state-of-the-art technologie voorziet, 
die zichtbaarheid van de voorraad paart aan geavanceerde 
data-analyses in de hele retail supply chain. Dit stelt 
retailers in staat om hun merchandisingstrategieën snel 
aan te passen, bijvoorbeeld om in real time in te spelen 
op klantvoorkeuren. 

Medewerkers deze mogelijkheden bieden, betekent ook dat 
je verkooppersoneel in de winkel moet voorzien van tools voor 
mobiele medewerkers ter verbetering van de klantenservice. 
Dat laat hen bijvoorbeeld een artikel vinden voor een 
shopper, en maakt het mogelijk om belangrijke retailtaken, 
van het vullen van de schappen tot het opzetten van displays, 
te automatiseren en sneller en nauwkeuriger uit te voeren. 

Optimaliseer je activiteiten om een agile 
retailorganisatie op te bouwen  

Retailers kunnen hun activiteiten nu optimaliseren met 
technologieplatforms die grote hoeveelheden complexe 
datasignalen, variërend van de digitale en fysieke 
voetafdrukken van shoppers tot externe factoren, zoals 
het weer, het seizoen en de tijd van de dag, transformeren 
naar bruikbare inzichten waarmee de prognose van de 
productvraag en de targeting van klanten naar nieuwe 
hoogten kunnen worden gevoerd.

Wie bedrijfsprocessen in een nu-digitale retailmarkt wil 
optimaliseren, moet een geharmoniseerd handelsplatform 
gebruiken dat wrijvingsvrije, naadloze klantervaringen biedt 
in verschillende koopkanalen. Dat is essentieel om de multi-
channel klanten van vandaag te kunnen bedienen. 

Transformeer je producten

Retailers moeten hun producten transformeren om te voldoen 
aan het verlangen van shoppers naar gepersonaliseerde, 
tijdbesparende diensten en ervaringen op aanvraag: van 
het aanbieden van unieke, in 3D geprinte producten tot het 
aanpassen van een keuken via mixed reality-technologie. 
Het idee is om te prikkelen, plezier te brengen en onvervulde 
behoeften te vervullen door middel van retaildiensten 
en -ervaringen die de technologie mogelijk maakt. 

Voor handelaren is het potentiële investeringsrendement 
van een digitale opknapbeurt aanzienlijk. Retailbedrijven die 
openstaan voor digitale transformatie en gebruikmaken van 
hun data intelligence kunnen in potentie extra inkomsten 
tot $ 94 miljard realiseren in vergelijking met bedrijven die 
dat niet doen. Gebieden waar belangrijke kansen liggen zijn 
productiviteit van werknemers ($ 41 miljard), operationele 
verbetering ($ 29 miljard), productinnovatie ($ 15 miljard) 
en klantgerichte ervaringen ($ 9 miljard).



Een nieuwe visie op retail in het digitale tijdperk

In de volgende sectie schetsen we hoe deze vier Microsoft-pijlers helpen de retail 
opnieuw vorm te geven en de transformatie te versnellen, en voorbeelden geven 

van industrieleiders die zinvolle resultaten zien. 

Digitale transformatie

Maak contact
met je klanten

Geef je werknemers
de juiste tools

Klantresultaten

Transformeer
je producten

Optimaliseer
je bedrijfsprocessen

De wens om de samenleving te helpen 
verbeteren is diep geworteld in de missie van 
Microsoft om elke persoon en elke organisatie 
op de planeet in staat te stellen meer te 
bereiken. Voor het bedrijfsleven betekent 
dat een digitale transformatie."

SATYA NADELLA 
CEO, Microsoft 
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Maak contact met je klanten

Het digitale winkellandschap heeft consumenten getraind 
om aangepaste interacties, koopwaaraanbevelingen 
en productaanbiedingen te verwachten die zijn gebaseerd 
op hun koopgewoonten en aanschafpatronen.

Maar traditionele retailers hebben moeite om deze 
in het web geboren, door technologie aangedreven, 
gepersonaliseerde klantervaringen en informatie te 
leveren in fysieke omgevingen. Gerichte advertenties en 
productaanbiedingen hebben bewezen succesvol te zijn 
voor retailers online en via mobiele apparaten, maar het blijkt 
lastig om dat succes naar fysieke winkels over te brengen. 

Dat is nu aan het veranderen. Digitale tools zoals beacons, 
de cloud, het Internet of Things, machine learning, mixed 
reality en AI-technologie (kunstmatige intelligentie) 
zorgen ervoor dat ook shoppers in fysieke winkels 
gepersonaliseerde en naadloze ervaringen geboden krijgen.

Het is wat shoppers willen, zoals wordt weerspiegeld 
in investeringen in de retail. Vandaag zegt 40 procent 
van de retailers dat een gepersonaliseerde 
klantervaring hun topprioriteit is, en 61 procent 
verwacht dat personalisatietechnologieën een zinvol 
investeringsrendement zullen genereren.3

Anticiperen op de behoeften van shoppers 
op het micromoment

Met oplossingen voor voorspellende analyse van 
Microsoft kunnen retailers de productvraag bijhouden 
en voorraadniveaus en winkellocaties beheren, ook vanaf 
mobiele apparaten. Tegelijk krijgen consumenten een 
zekere mate van keuze en gemak geboden, die nieuwe 
waarde toevoegt aan het winkeltraject.

Een winkelscenario dat wordt ondersteund door digitale 
intelligence-oplossingen van Microsoft zou er als volgt 
kunnen uitzien: een consument die een vakantie naar 
Rome plant, vraagt een retailer via een chatbot-berichtapp 
op haar smartphone om aanbevelingen te doen voor een 
paar belangrijke modeartikelen voor haar reis. 

Gebruikmakend van de kracht van voorspellende analyse 
kan de retailer dan aanbevelingen doen voor stijlen die haar 
mogelijk bevallen. De analyses zijn gebaseerd op realtime 
datastromen en sociale mediaplatforms, zoals het Pinterest-
bord van de shopper. Op basis van deze rijke mengeling van 

data intelligence zou de retailer gepersonaliseerde artikelen 
adviseren en dan aanbieden om deze voor de shopper te 
reserveren, zodat zij ze in de dichtstbijzijnde winkel kan passen. 

De shopper gaat dan naar de winkel, waar een beacon 
sensor haar aanwezigheid herkent, omdat de winkel al 
een paskamer heeft voorbereid waar haar gereserveerde 
artikelen wachten. De "slimme" paskamer is voorzien van 
een touchscreen waarmee de shopper verzoeken om 
verschillende maten, kleuren of andere complementaire 
artikelen kan indienen vanuit het comfort van de 
kleedkamer, waar winkelmedewerkers artikelen aandragen 
om te passen. De shopper koopt dan de artikelen 
rechtstreeks vanaf haar smartphone. 

Een winkelmedewerker ontvangt in real time een bericht 
van de aankoop plus een bericht in de trant van 'De vraag 
naar dit object is hoger dan verwacht. Er zijn nog twee 
op voorraad. Nu bijbestellen?'

Technologische oplossingen en services zoals Microsoft 
Azure Machine Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 
365, Power BI, SQL Server en Microsoft Social Engagement 
maken dit scenario vandaag al mogelijk.

Het winkeltraject van de consument krijgt hierdoor meer 
waarde, maar ook wordt het gevolgd. Dit is een rijke bron 
van inzichten, zoals hoeveel producten de weg van de 
paskamer naar de kassa vinden, waaruit retailers kunnen 
putten om winkelervaringen te verbeteren en aan te passen.

Gepersonaliseerde, relevante shopperinteracties 
maximaliseren binnen contactpunten in de retail

Dit scenario bevatte een aantal digitale oplossingen van 
Microsoft, zoals de analysesoftware die vooraf voorzag 
welke artikelen de consument mogelijk zou willen 
meenemen op haar reis en de beacons die haar naar een 
beschikbare paskamer leidden toen zij eenmaal in de winkel 
was. Hierin wordt geïllustreerd hoe deze gepersonaliseerde 
en contextueel relevante betrokkenheid kunnen bieden 
op alle contactpunten tijdens het traject van de shopper.

Het datagestuurde traject wijst op sterkere interactie met 
de klant, die loyaliteit en klantbehoud bevordert door 
gebruik te maken van mobiliteit, alomvattende ervaringen 
en geharmoniseerde commerciële mogelijkheden, waarbij 
de consument wordt herkend en bediend gedurende haar 
hele multi-channel winkeluitstapje. 
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Maak contact met je klanten

Het shoppingtraject wordt verder gepersonaliseerd met 
relevante aanbiedingen op basis van interesses en locatie in de 
winkel, terwijl de retailer waardevolle informatie verzamelt over 
het winkelgedrag van de consument in verschillende kanalen. 

Interacties met shopper optimaliseren via sociale 
en digitale kanalen

Het scenario weerspiegelt ook hoe slimme retailers 
gebruikmaken van de groeiende invloed van sociale 
en digitale kanalen, van Pinterest-knipselboeken tot 
Amazon. Shoppers gebruiken deze platforms om onderzoek 
naar producten en diensten te doen, hun mening te 
geven en te zoeken naar aanbiedingen. Dat biedt grote 
mogelijkheden voor retailers: met technologieën zoals 
Microsoft Dynamics 365 kunnen zij dan het klantgevoel 
in de gaten houden en de continue gesprekken op sociale 
netwerken en sites voor klantrecensies volgen, waardoor zij 
snel kunnen inspelen op product- en marketingtrends. 

Klantenservice verbeteren en versnellen met AI

Conversationele handel die mogelijk worden gemaakt door 
kunstmatige intelligentie zoals chatbots, verandert de manier 
waarop consumenten producten en diensten identificeren 
die hun behoeften voorafgaande aan de aankoop vervullen. 
Denk bijvoorbeeld aan het vinden van die specifieke artikelen 
voor Italië, en hoe consumenten voorraden aanvullen, 
bijvoorbeeld door hun spraakgestuurde assistent te vragen 
om wasmiddel te bestellen. 

Het transformeert tevens de wijze waarop retailers shoppers 
bedienen. Door klanten in contact te brengen met chatbot-
technologie, kan AI in de vorm van mobiele of online 
virtuele agenten de klantenservice verbeteren en interacties 
ondersteunen, zoals het afhandelen van een retourzending 
of een klacht van een shopper. 

De consumentencultuur is rijp voor conversationele handel, 
aangezien shoppers een steeds lagere tolerantie hebben 
voor oude pijnpunten in de retail, zoals in de wacht worden 
gezet bij het afhandelen van een klantenserviceprobleem. 
Op hun beurt investeren retailers hierin, omdat 60 procent 
van alle aankopen door shoppers in eerste instantie worden 
beïnvloed door bezoeken aan een digitaal kanaal.4

                 6
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"We kunnen in real time 
bekijken wat onze klanten 
vragen en hoe onze 
antwoorden presteren, en 
we kunnen direct aanpassingen 
doen om onze klanten een 
betere ervaring te bieden." 

ROBERT MICHAELS
Directeur voor informatietechnologie 
bij Macy's

Maak contact met je klanten

CASESTUDY

Macy's
Met een jaarlijkse omzet van bijna $ 26 miljard levert Macy's mode en 
betaalbare luxeartikelen aan miljoenen klanten die winkelen bij de ongeveer 
670 vestigingen en in de online winkel van het bedrijf. Doordat Macy's inziet dat 
shoppers steeds meer hun heil zoeken bij online en mobiele kanalen om rond 
te neuzen en handelswaar te kopen, stelt het bedrijf zich open voor digitale 
transformatie om gepersonaliseerde en geoptimaliseerde ervaringen te bieden 
die tegemoetkomen aan alle manieren waarop hun klanten willen winkelen.

De retailer breidde haar website uit met een virtuele agent die is gebaseerd 
op de AI-oplossing voor klantenservice van Microsoft Dynamics 365. Door 
verbinding te maken met de interne systeem-API's van Macy's om toegang te 
krijgen tot informatie over handelswaar en bestellingen, voorziet de virtuele agent 
klanten van realtime antwoorden op algemene vragen en lost deze op proactieve 
wijze problemen van klanten op of brengt hen in contact met een live agent om 
het gesprek voort te zetten. 

Nu de virtuele agent al meer dan een kwart van de klantvragen beantwoordt, 
is Macy's van plan om dit systeem uit te breiden naar extra winkelkanalen. 

Meer informatie

"Een grotere betrokkenheid bij klanten houdt ook 
de mogelijkheid in om te voorspellen van wat klanten 
willen voordat zij zich realiseren dat zij het willen, op basis 
van data intelligence, en dit vervolgens aanbieden aan 
klanten op een manier die natuurlijk overkomt." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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Geef je werknemers de juiste tools

De ervaring maakt de klant loyaal – of niet

Traditionele klantenservicemodellen die retailers goede 
diensten bewezen in het puur analoge tijdperk van fysieke 
winkelvestigingen, werken niet meer in een 'fygitaal' 
winkeluniversum met zowel fysieke als digitale locaties. 

Retailers betalen een hogere prijs voor misstappen bij het 
bedienen van consumenten die minder tolerant zijn voor 
ergernissen in de winkel, zoals een medewerker die een 
artikel niet kan vinden dat op voorraad zou moeten zijn. 
Dit pijnpunt alleen al kost handelaren elk jaar $ 68,1 miljard, 
heeft een negatieve invloed op de klantenservice en 
goodwill, en tast de productiviteit van medewerkers aan.5

Om marktaandeel en klantenloyaliteit te verdedigen, 
proberen retailers met man of macht de overstap te maken 
van puur transactionele verkopers van goederen naar 
dienstverleners die het aankooppad vergemakkelijken en 
verrijken en als aanvulling op digitale kanalen fungeren.

Hiertoe proberen retailers verkoopmedewerkers met meer 
geavanceerde trainingsprogramma's te transformeren tot 
merkambassadeurs en productexperts en hun werknemers 
in de frontlinie meer mogelijkheden te bieden met assisted-
selling technologieën die een nieuwe invulling geven aan 
de termen gebruiksgemak en aanpassing.

De shoppers van vandaag de dag die online onderzoek 
doen naar producten, geven meer gericht geld uit wanneer 
zij eenmaal in de winkel zijn. Ze weten wat ze willen en ze 
willen het snel en zonder problemen. En als ze hulp nodig 
hebben, willen ze geïnformeerde medewerkers die met 
technologie zijn uitgerust om ter plekke oplossingen te 
bieden. 68 procent van de wereldwijde shoppers noemt 
zelfs de mogelijkheid om snel een andere winkel of online 
voorraad te raadplegen voor handelswaar een sleutelfactor 
voor een bevredigende ervaring in de winkel.6

Vooruitdenkende retailers kloppen bij Microsoft aan 
om hun werknemers te helpen de klantenservice naar een 
hoger niveau te tillen met de nieuwste technologietools. 
Dit zijn bijvoorbeeld mobiele apparaten voor het 
personeel, die toegang verlenen tot realtime gegevens over 
producten, klanten, voorraden en orders. Daarmee zijn hun 
werknemers minstens zo goed geïnformeerd als de klanten 
die zij bedienen. Deze oplossingen voor assisted-selling 
stellen verkoopmedewerkers in staat om voorraadopties 
te identificeren vanaf elke locatie in een onderneming om 
aan de vraag van de klant te voldoen.

Zij stellen tevens medewerkers in staat om informatie 
te delen vanaf elk apparaat, waarbij digitale activiteiten, 
activiteiten in de winkel en backoffice-activiteiten worden 
geharmoniseerd. Verkoopmedewerkers in de winkel met 
een directe lijn naar de klant kunnen nu communiceren 
met medewerkers op het hoofdkantoor, zoals inkoop-, 
marketing- en designteams. Zo wordt nieuw inzicht 
verkregen in hoe klanten reageren op producten, hoe 
merchandising werkt en hoe effectief de promoties in de 
winkel zijn. Het resultaat is een flexibelere samenwerking 
die uiteindelijk ten goede komt aan de shopper.

Digitale samenwerkingstools vervangen ook handmatige 
processen op papier en via e-mail. Dit verhoogt de 
productiviteit van werknemers door automatisering van 
veelvoorkomende taken, zoals rekken vullen, displays 
voorbereiden en producten zoeken. 
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"Wij hebben medewerkers 
de mogelijkheid geboden 
om de informatie te vinden 
en te delen die zij nodig hebben, 
waardoor het teamwerk 
en de productiviteit beslist 
zijn verbeterd. ...Met al onze 
tools in de cloud kunnen wij 
sommige van onze middelen 
elders inzetten om nog betere 
klantervaringen te leveren." 

JUSTIN LITHERLAND
Vice president voor IT Stores,
Lowe’s

Geef je werknemers de juiste tools

CASESTUDY

Lowe’s
Met het doel om "mensen te helpen blij te zijn met waar zij wonen", vormt Lowe's 
het op een na grootste bedrijf voor woningverbetering ter wereld, met 2200 
winkels verspreid over de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Om dit doel te 
realiseren, wilde de retailer zijn 260.000 werknemers voorzien van op de cloud 
gebaseerde productiviteitstools. Dit moet hen in staat stellen effectiever te werken, 
de samenwerking tussen het hoofdkantoor en de winkels bevorderen en zorgen 
voor gepersonaliseerde klantcontacten.

Door de implementatie van Microsoft Office 365-services in het hele bedrijf 
heeft de retailer het personeel de mogelijkheid geboden op elk gewenst 
moment toegang te krijgen tot productiviteits- en samenwerkingstools, zoals 
bestandsdeling en instant messaging, vanaf elk gewenst apparaat. Lowe's breidde 
tevens de elektronische postvakken van haar werknemers uit zodat zij foto's van 
klanten konden ontvangen die om begeleiding bij woningprojecten vroegen. 

Nu heeft iedereen toegang tot een geharmoniseerd platform en de online versie 
van Office apps, en kunnen medewerkers sneller informatie vinden, gemakkelijker 
samenwerken en attentere relaties met klanten ontwikkelen om hen te helpen hun 
visie voor hun woningproject tot leven te brengen.

Meer informatie

"Er is sprake van toeval wanneer je iemand ontdekt 
die de oplossing heeft voor een probleem waar jij mee 
worstelde. Je hoeft niet op toeval te vertrouwen om dat 
resultaat te verkrijgen. Al die kennis en inzicht is al aanwezig 
binnen je infrastructuur, in je e-mail, je documenten, 
je bedrijfsapplicaties. Het ligt er gewoon op te wachten 
om te worden gevonden met behulp van organisatorische 
analyses, zodat jij inzicht kunt krijgen in wat er gaande is."

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Bedrijfsprocessen optimaliseren 

Vanuit het oogpunt van technologische transformatie 
worden bijna alle retailfuncties, van het magazijn tot 
de winkelvloer, gedigitaliseerd door computerkracht. 
Hierdoor krijgen handelaren tien keer meer inzicht in hun 
klanten en bedrijfsprocessen, in een tiende van de tijd. 

Optimalisatie van activiteiten draait erom dat retailers de 
mogelijkheid wordt geboden om de overschakeling te maken 
van louter reageren op gebeurtenissen naar reageren in real 
time, of zelfs naar anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

Microsoft werkt samen met detailhandelaren 
om hun activiteiten te optimaliseren om de kracht van 
datagestuurde inzichten te kanaliseren. Zo kunnen 
zij slimmere, flexibelere beslissingen nemen, van 
merchandising tot voorraadbeheer, en hyperlokale, 
relevante productassortimenten samenstellen in de winkels. 

Dat vermogen is vandaag van cruciaal belang, aangezien het 
winkellandschap retailers oproept om hun marktintroductie 
te versnellen om gelijke tred te kunnen houden met 
een versnelde producttrendcyclus onder invloed van de 
"democratisering van informatie". Inderdaad, in een wereld 
van "informatieovervloed kunnen klanten [zich wenden 
tot] een breed scala van invloeden bij het maken van 
aankoopbeslissingen."7

Tegelijkertijd moeten retailers worden uitgerust om 
omnichannel-vervulling te kunnen uitvoeren onder 
invloed van de groeiende populariteit van online kopen, 
bijvoorbeeld via ophalen in de winkel. 

Hyperlokale voorraadassortimenten maken

Verbeter de loyaliteit en het marktaandeel met een hyperlokale 
voorraadmix die het juiste product voor de juiste prijs op 
het juiste moment aanbiedt. Met behulp van de digitale 
oplossingen van Microsoft zijn retailers beter in staat de 
productallocatie te beheren over kanalen heen via datagestuurd 
inzicht in wat zal verkopen, wanneer, waar en tegen welke 
prijs. En door de voorraden toe te wijzen op basis van de lokale 
vraag, kunnen retailers de behoefte aan grote, gecentraliseerde 
faciliteiten voor magazijnbeheer verminderen. 

Een nieuwe invulling aan merchandising 
geven met datagestuurde inzichten en snellere 
marktintroductie

Consumenten verwachten het allernieuwste modeartikel en 
ze verwachten het nu. Snelle productlevenscycli vereisen dat 
retailers en merken voortdurend contact onderhouden met 

consumenten en feedback in het ontwerpproces opnemen 
om de marktintroductie te versnellen. Ontwikkeling 
en levering van producten moeten worden gestroomlijnd 
om over grenzen heen snel en flexibel te reageren.

Met de oplossingen van Microsoft kunnen retailers 
de marktintroductie voor nieuwe producten en diensten 
versnellen door middel van bruikbare inzichten die analyses 
van markttrends en feedback van klanten opleveren. Tevens 
kunnen zij zich op meer klanten richten via gepersonaliseerde 
aanbiedingen. Dankzij digitale technologie kunnen retailers 
een kosteneffectievere, meer op samenwerking gerichte 
toeleveringsketen ontwikkelen via zichtbaarheid van begin 
tot einde en uitgebreidere communicatie met, bijvoorbeeld, 
partners die consumentenproducten leveren. 

Tegelijkertijd verbeteren de realtime voorspellende analyses 
van Microsoft de transparantie van de voorraad, zodat 
beter kan worden geanticipeerd op de vraag van klanten 
en kanalen. 

Je bedrijfsprocessen stroomlijnen en een 
geharmoniseerd handelsplatform leveren

Klanten verwachten bekend te zijn en te worden herkend 
als individu bij interacties met een retailer of merk, zowel 
online als in de winkel.

Microsoft helpt handelaren slimme, gestroomlijnde 
toevoerketens te maken die van informatie worden 
voorzien via intelligente inzichten die de vervulling 
optimaliseren en realtime zichtbaarheid mogelijk maken 
voor een gecentraliseerde en samenhangende weergave 
van hun volledige bedrijfsactiviteiten.

In samenwerking met Microsoft kunnen retailers 
naadloos samenwerken in hun gehele onderneming, van 
productplanning en toeleveringsketen tot merchandising 
en marketing. Het resultaat is een naadloze, verbonden 
klantervaring tussen kanalen en contactpunten via een 
gemeenschappelijk datamodel, vooraf geïntegreerde 
zakelijke diensten, cognitieve intelligentie, bots, AI en 
krachtige analysemogelijkheden zoals machine learning. 

Die upgrade geldt vandaag als randvoorwaarde vanwege 
de snelle groei van Click and collect (klikken en ophalen). 
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"Je moet jezelf blijven afvragen 
wat mogelijk is, wat we hierna 
kunnen doen. Met Azure 
Machine Learning staan klanten 
stomverbaasd. Zij verbazen zich 
ervoor dat wij zo nauwkeurig 
kunnen voorspellen wat zij 
nodig hebben."

MUSHTAQUE AHMED
Chief Information Officer, 
JJ Food Service

Optimaliseer je bedrijfsprocessen 
CASESTUDY

JJ Food Service Limited
JJ Food Service is de grootste onafhankelijke voedingsmiddelendistributeur 
in het Verenigd Koninkrijk, die 60.000 klanten van alles voorziet wat nodig 
is om een foodservicebedrijf te runnen. De distributeur, met klanten variërend van 
restaurants en kruideniers tot scholen, keek naar technologische oplossingen om 
de operationele efficiëntie te verbeteren en het hun drukke klanten en leveranciers 
zo gemakkelijk mogelijk te maken om met hen te werken. 

Door jaren aan historische klantbesteldata die zijn opgeslagen in Microsoft 
Dynamics AX te combineren met informatie over lokale evenementplanningen, 
bouwt Microsoft Azure Machine Learning voorkeursprofielen op voor elke 
klant om te anticiperen op orders. De oplossing kan ook gebruikmaken van 
geaggregeerde data uit de hele markt, waardoor JJ Foods gepersonaliseerde 
aanbevelingen kan aanbieden waarmee kan worden ingespeeld op de 
veranderende menu's en behoeften van klanten. 

De distributeur, die heel goed begrijpt dat hun klanten zelden achter hun bureau 
zitten, biedt een mobiele app aan waarmee zij overal en op elk gewenst moment 
bestellingen kunnen plaatsen. Een andere mobiele app biedt bestelinformatie voor 
bezorgers en bewaakt producten onder gecontroleerde temperatuur, zodat deze 
vers op hun bestemming arriveren.

Meer informatie

"Het is niet genoeg om te weten wat er nu gebeurt 
in je bedrijf. Je moet anticiperen op wat er zal gebeuren 
en vervolgens voorbereid zijn om gebruik te maken 
van dat inzicht." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Transformeer je producten 

Om te voldoen aan de verwachtingen van de klant en 
loyaliteit op te bouwen in het huidige digitale tijdperk, 
moeten retailers een ervaring bieden die aangepast 
en gedifferentieerd is. Hierbij moet innovatie worden 
ingezet om verder te gaan dan alleen de transactie en 
een inspirerende ervaring te bieden. Dat is geen eenvoudige 
taak, maar wel een cruciale, omdat deze het verschil kan 
betekenen tussen overleven en bloeien of achterblijven. 

Het goede nieuws is dat de vooruitgang en de snelheid 
in technologische innovatie dit nieuwe paradigma van 
verbeterde winkelervaringen een haalbare kaart maken. 

Nieuwe wensen en gedragingen van de consument vragen 
erom dat retailers "doorlopende ontdekking... waarbij 
de winkelervaring wordt afgestemd op de levensstijl en 
aspiraties van klanten" gaan bieden. Retailers maken 
daarom gebruik van digitale tools om een nieuwe dimensie 
van productverkenning, voorlichting en community, zelfs 
entertainment toe te voegen aan fysieke winkels.8

Microsoft werkt samen met retailers om precies dat 
te doen, waarbij het fysieke en digitale, de offline en de 
online ervaring met elkaar worden verweven. Misschien 
betekent dit dat ooit in een winkel een multizintuiglijke 
ervaring wordt geboden, waarbij kookdemonstraties 
worden gecombineerd met digitale ingrediëntenlijsten. 
Of misschien is het de snelheid en het gemak van een 
kant-en-klaar, direct mee te nemen artikel met afrekenen 
op een mobiel apparaat. Of misschien is het een virtuele 
ervaring waarbij shoppers verder kunnen gaan dan de 
fysieke voorraad. Op zoek naar de perfecte tint kunnen 
ze dan talloze lippenstiften uitproberen via spiegels met 
augmented reality, zonder steeds opnieuw lippenstift te 
hoeven aanbrengen en verwijderen. Al deze ervaringen 
kunnen naast elkaar bestaan, en retailers kunnen hen tot 
bloei brengen via een digitale transformatie.
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"We kunnen reageren 
op veranderingen in onze 
wereldwijde klantenkring. 
Als we bijvoorbeeld onze 
marketinguitgaven uitbreiden in 
de VS, kunnen we tegelijkertijd 
diensten ter ondersteuning 
van deze nieuwe consumenten 
opvoeren. We kunnen nieuwe 
functies introduceren en de 
implementatie versnellen, waar 
ter wereld onze klanten zich 
ook bevinden."

BOB STRUDWICK
Chief Technology Officer,
ASOS

Transformeer je producten 
CASESTUDY

ASOS
Hoe slaagt ASOS, een online moderetailer die producten aanbiedt aan technisch 
onderlegde twintigers, erin jaar na jaar een omzetgroei van meer dan 25 procent 
te realiseren, meerdere awards te winnen en wereldwijd uit te breiden? 

Het eenvoudige antwoord luidt: "door fantastische producten en diensten aan 
te bieden". Dat is echter maar een deel van het verhaal. Deze toonaangevende 
digitale modeaanbieder transformeerde zijn e-commerceplatform van een 
monolithisch, on-premises systeem tot een microservicesplatform in de cloud 
op Microsoft Azure. 

Het nieuwe platform, dat wereldwijd wordt gebruikt door meer dan 13 miljoen 
jonge, technisch onderlegde klanten, wist het aantal verwerkte Black Friday-
orders meer dan te verdubbelen ten opzicht van het voorgaande jaar. Deze hoge 
schaalbaarheid en snelle prestaties vertaalden zich in meer omzet en een toename 
van de gemiddelde winkelmandwaarde. Het snelgroeiende Britse bedrijf heeft ook 
de ontwikkeling van innovatieve mobiele apps versneld. Het plan is om verbeterde 
interacties in de sociale media te gaan bieden, zodat het bedrijf zich snel op nieuwe 
markten kan richten en de consumenten- en technologietrends van dichtbij kan 
blijven volgen.

Meer informatie

"Waar ze zich ook bevinden, alle bedrijven worden 
databedrijven, van landbouw tot financiële dienstverlening, 
van New York tot New Delhi, waar met behulp van data 
alles met elkaar wordt verbonden, van auto's tot koeien." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Ga vandaag aan de slag
Via een reeks missiegedreven opdrachten kan Microsoft je helpen oplossingen uit te breiden en te ontwikkelen waarmee 
je bedrijf vandaag wordt getransformeerd. Gebruik onze kennis en expertise in een workshop over bedrijfsresultaten, 
diepgravende oplossingssessie, privé preview of klantfocusgroep. Of ontwikkel een proof-of-concept of pilot om de juiste 
implementaties en oplossingen te kiezen die in je specifieke bedrijfsbehoeften voorzien.

Hoe je ook begint, je kunt erop rekenen dat Microsoft de oplossingen en de middelen levert die je helpen je bedrijf opnieuw 
vorm te geven en de digitale transformatie te versnellen. Zodat je bedrijf kan groeien en bloeien in de concurrerende omgeving 
van vandaag. Breng voor meer informatie een bezoek aan onze webpagina voor oplossingen voor de retailsector.
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