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Excel. Welk bedrijf is er niet mee begonnen? In het begin is het nog overzichtelijk en toereikend, maar 
naarmate bedrijven groeien, groeit ook de behoefte aan een softwarepakket om de datastromen te 
optimaliseren. SalesManager Software uit Amstelveen biedt deze softwarepakketten. Tijd voor een 
kennismaking met Caroline Warmerdam. 
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VAN EXCEL-BESTAND 
NAAR GEOPTIMALISEERD 

BEDRIJFSPROCES
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Naast de Stadstuinen in het centrum van 
Amstelveen bevindt zich het pand van 
SalesManager Software. Vanaf de bovenste 
verdieping hebben de bijna twintig medewer-
kers een wijds uitzicht over de tuinen. Aan 
het hoofd van SalesManager Software staan 
Caroline Warmerdam en haar partner. ‘Wij 
zijn een softwarehuis en richten ons op 
optimalisatie van bedrijfsprocessen’’, vertelt 
Caroline, terwijl ze nipt van een geurende 
zwarte kof� e. ‘Onze focus ligt op klantrela-
ties. Neem als voorbeeld het minimaliseren 
van de papierstromen. Dat is een veel 
voorkomend doel. Een handelsbedrijf heeft 
veel van deze stromen; van inkooporder tot 
verkoopfactuur. Al deze processen kunnen 
worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd. 
Daar bouwen wij de software voor.’

Samenwerking 
SalesManager Software richt zich vooral op 
de procesmatige kant van de bedrijven. ‘Wat 
wij dan weer niet doen, is de � nanciële en 
administratieve kant’, vervolgt Caroline. 
‘Daarvoor werken wij samen met andere 
softwarebedrijven.’ Die samenwerking staat 
voor het Amstelveense bedrijf hoog in het 
vaandel. ‘Wij werken ook samen met 
datapartners en logistieke partners. Eenvoudi-
ger gezegd zijn wij eigenlijk een soort spin in 
het web. Gezamenlijk zorgen wij voor de 
software die al deze processen optimaliseert.’

Caroline vindt het belangrijk om haar klanten 
van maatwerk te voorzien. ‘Wat wij vaak 
zien is dat onze klanten onze diensten 
stapsgewijs afnemen’’, legt zij uit. ‘De 
overgang van een Excel-document naar een 

volledig geoptimaliseerd systeem is niet 
zomaar gemaakt. Het eerste jaar maken we 
een begin, het tweede jaar voegen we daar 
nieuwe diensten bij en zo bouwen we dat 
desgewenst steeds verder uit. Helemaal naar 
de wensen van onze klanten.’

Optimalisatie
Ten tijden van de crisis zag Caroline voorna-
melijk bedrijven die net zoveel wilden 
bereiken, maar dan met minder mensen. ‘Die 
tijden zijn veranderd’, vervolgt ze. “Wat we nu 
zien is dat bedrijven hun team willen behou-
den, maar wel hun verkoop en omzet willen 
vergroten. Door middel van de optimalisering 
van processen worden deze doelen haalbaar. 
Aan ons is de schone taak om dit met het 
bouwen van de juiste software te realiseren.’ 

Handelsbedrijven zijn de grootste doelgroep 
voor SalesManager Software. Daarnaast doet 
zij veel voor het Projectmanagement en het 
Servicemanagement. Welke doelgroep 
SalesManager Software ook voor zich heeft; 
zij zoekt altijd naar de beste optimaliserings-
slag. ‘Wat ons werk zo leuk maakt, is dat we 
meedenken in de processen’, legt de Amstel-
veense uit. ‘We gaan met bedrijven in gesprek 
en zoeken naar manieren waarop we de 
processen kunnen verbeteren. Waar zijn ze 
veel tijd aan kwijt? Zo hebben we ook een 
klant geholpen waarvan een medewerker 
bijna drie weken per maand kwijt was aan het 
versturen van de facturen. Met onze software 
hebben we dat proces volledig geoptimali-
seerd; de data wordt nu ingelezen en omgezet 
tot een factuur die met een klik op de knop 
verstuurd wordt. De betreffende medewerker 

hoeft alleen nog te controleren. Zo wordt 
enorm veel tijd en energie bespaard. De 
medewerker kan zich nu bezighouden met 
andere taken waarvoor hij voorheen nooit tijd 
had. En kun je je voorstellen wat voor een 
winst dat oplevert? Daar staan bedrijven niet 
altijd bij stil.’

Toekomst
De softwarebranche verandert enorm snel. 
Caroline ervaart dat de populariteit van het 
werken met smartphones en tablets nog altijd 
stijgt. ‘Voor ons is het de komende jaren de 
uitdaging om onze software voor al deze 
apparaten nog meer toegankelijk te maken’’, 
vertelt zij. ‘Al onze software is al volledig 
web-based, maar daarin gaan we de 
komende jaren dus nog een stap verder.’ Ook 
internationaal gezien heeft SalesManager 
Software mooie plannen. ‘In Ierland hebben 
we al een kleine tweede vestiging; daar 
zouden we in de toekomst wel verder willen 
groeien. Al bleven we ons zeker ook op de 
Nederlandse bodem verder ontwikkelen.’

Nieuwsgierig naar SalesManager Software? 
Of gewoon zin in een uitstekende kop kof� e? 
Wees welkom op de bovenste etage aan de 
Burgemeester Haspelslaan 41 in Amstelveen. 


