
 

 

 

 

De juiste focus op de juiste leveranciers 

Meer grip op je inkoop 

De Zakenloods
®

 

Beter sturen op rendement en risicobeheersing 

dankzij helder inzicht in je leveranciers- en 

producten portfolio. 



 

 

 

 

 

Daarom De Zakenloods 
 

Er liggen dus allerlei gevaren op de 

loer, maar ook vele kansen. In deze 

hectische omgeving wordt het als 

ondernemer en inkoper een steeds 

grotere uitdaging om de focus te 

houden op de juiste zaken. Maar als je 

ze niet kunt zien, omdat je geen 

middelen hebt om ze zichtbaar te 

maken, dan ben je geen baas meer 

over je eigen business.  

 

De Zakenloods® helpt je om dit inzicht 

(terug) te krijgen. Op basis van je eigen 

data, door deze op een slimme manier 

met elkaar te combineren en te 

presenteren in een interactief rapport 

en dashboard op je PC, tablet en 

smartphone. Dat geeft je overzicht en 

inzicht en brengt de focus terug. En het 

zorgt ervoor dat je vanuit inkoop een 

stevige bijdrage kunt leveren aan je 

concurrentiepositie! 

 

De Zakenloods® is in de eerste plaats 

een strategische manier van kijken naar 

de leveranciers- en producten 

portfolio’s, met behulp van een 

interactieve en betaalbare software-tool 

die draait onder het moderne cloud-

gebaseerde Power BI van Microsoft.  

 

 

Herkenbaar? 
 

Het is vaak hectisch, de waan van de 

dag regeert. Klanten en leveranciers 

bellen de hele dag door, vragen 

aandacht, de productie moet draaien et 

cetera.  

Belangrijke, maar minder urgente 

zaken blijven dan liggen. Totdat ze op 

een moment opeens wèl urgent 

worden. Bijvoorbeeld als er een 

belangrijke leverancier wegvalt, of 

even niet kan leveren en er niet snel 

een goed alternatief voor handen is.  

Natuurlijk had je het kunnen zien 

aankomen, maar mogelijk is het aan je 

aandacht ontsnapt, omdat die even 

uitging naar andere, mogelijk minder 

belangrijke zaken. 

Zo kun je als ondernemer of inkoper 

zomaar onbedoeld en onvoorzien in de 

situatie terecht komen dat je veel te 

afhankelijk bent geworden van enkele 

machtige leveranciers en dat de minder 

belangrijke leveranciers, waar ook nog 

eens genoeg alternatieven voor zijn, te 

veel aandacht van je krijgen.  

 

Leveranciers zijn voor jou niet allemaal hetzelfde.      De aandacht die jij ze geeft dus ook 

niet! 
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Tarieven 

De Zakenloods® biedt je een verhelderend inzicht in je 

leveranciers- en productenportfolio.  

Met de juiste data vanuit je eigen organisatie is de tool al 

vanaf € 1.195,= excl. B.T.W. beschikbaar, inclusief een 

toelichting bij je op de zaak.  

Wil je liever eerst een proefabonnement? Dat kan!  

Ook presenteren we je graag een maatwerkvoorstel. 

 

Meer weten? 

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van De 

Zakenloods®, of voor een gratis demoversie van deze 

interactieve tool, contact op met: 

 

Brandaris Marketing & Sales Support 

Hans Sangers 

Tel: 06-10716681 

E-mail: hans@brandaris-mss.nl  

Web: https://www.brandaris-mss.nl/zakenloods  

 


