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‘Sterknetwerk is onze ICT-afdeling, 
dat geeft heel veel rust’

The key to business. Zo profileert distri-
buteur The PoS Company zich. “We leve-
ren namelijk Point of Sale hardware aan 
wederverkopende partijen, resellers. Je moet 
daarbij denken aan kassasystemen, barco-
descanners, labelprinters, touchscreens en 
dergelijke. Onze klanten zijn grootwinkelbe-
drijven, healthcare, onder meer apothekers, 
en de maakindustrie. We zijn voornamelijk 
actief in de Benelux.”

Producten leveren aan resellers is geen 
kwestie van dozen schuiven bij 
The PoS Company. “Als een klant vraagt om 
een kassasysteem willen we van onze klant 
weten aan welke criteria het kassasysteem 
moet voldoen. Dan weet onze klant ook 
zeker dat hij als reseller het juiste levert. Als 
je niet aan dat verwachtingspatroon voldoet, 
is dat teleurstellend. De kans bestaat dat de 
reseller een klant kwijtraakt. Uiteindelijk 

worden wij dan ook geraakt.”
The PoS Company heeft elf medewerkers. 
“In eerste instantie dachten we dat we het 
verhaal rondom de automatisering zelf 
op konden pakken. Onze commerciële 
medewerkers, die ook de meeste klanten-
contacten hebben, deden dat erbij. Maar dat 
werkte niet goed. Eén keer is het flink mis-
gelopen, met de mailserver. Dan pas kom 
je erachter hoe onthand je bent. Daarom 
hebben we Sterknetwerk gevraagd om de 
bedrijfsprocessen met betrekking tot de 
automatisering van ons over te nemen. 
Onze vertegenwoordigers kunnen nu volle-
dig de focus leggen op waar ze echt goed in 
zijn: de verkoop. En dat betaalt zich dubbel 
en dwars uit.”

“Behalve met het leveren van ICT-diensten, hebben we elkaar ook gevonden op 
het gebied van consultancy”, zeggen  Mark den Teuling (r) en Bob Debie

Toen Mark den Teuling in 2002 een start maakte met Sterknetwerk B.V. kwam hij 
voor zijn hardware-inkoop terecht bij Bob Debie. Tien jaar later doen Sterknetwerk 
en The PoS Company B.V. nog altijd zaken met elkaar, alleen in omgekeerde rich-
ting. “Sterknetwerk”, zegt eigenaar Debie, “is onze ICT-afdeling. Dat geeft ons een 
rustig gevoel. We kunnen er honderd procent op vertrouwen dat alles rondom auto-
matisering binnen ons bedrijf geregeld is.”
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Veel kleine mkb-bedrijven besteden hun 
ICT niet uit, zo is de ervaring van Mark 
den Teuling. “Binnen een mkb-bedrijf heeft 
een medewerker vaak als nevenfunctie de 
verantwoordelijkheid voor ICT. Deze is 
nooit ècht proactief bezig, maar een trouble-
shooter. Hij komt dus in actie als er iets aan 
de hand is. Je bent dus in wezen bezig met 
symptoombestrijding. Dan is het al te laat, 
het kan je heel veel ellende opleveren.”

Real-time inzicht voor de klant
The PoS Company wil haar klanten zo 
goed en snel mogelijk van dienst zijn, dit 
vereist een interactieve benadering. “Elke 
klant kan in zijn eigen beveiligde account 
precies zien wat de order- en voorraad-

status is. Real-time verwerking en een 
digitaal klantportaal, interactie in optima 
forma. Als je dat aanbiedt, moet je er 
ook zeker van zijn dat alles up-to-date is. 
Sterknetwerk garandeert continuïteit en 
dat geeft een gerust gevoel. Voor ons, voor 
onze klanten.” 
In een zich ontwikkelende markt is ver-
nieuwen belangrijk. The PoS Company 
is daar momenteel druk mee bezig. “We 
hadden een compleet nieuw ERP-systeem 
(order-, crm- en boekhoudprogramma) 
nodig. Ook daarbij maken we gebruik van 
de kennis van Sterknetwerk.” 

Sterknetwerk: transparant 
consultancypartner
Sterknetwerk levert niet de ERP-software, 
maar speelt de rol van consultant. “Het 
grote voordeel”, zegt Mark, “is dat wij 
weten hoe die software in elkaar steekt. 
En – heel belangrijk – dat die verschil-
lende programma’s met elkaar moeten 
integreren. Je kunt wel de allerbeste soft-
ware kopen, maar als de puzzelstukjes 
niet in elkaar passen, heb je een structu-
reel probleem. Daar kom je pas achter als 
je ermee gaat werken.” 

KantoorOnlineXL: 
‘Ik werk waar en wanneer ik wil’
KantoorOnlineXL is een online werkplek voor het mkb. U kunt op een betrouw-
baar systeem werken, waar en wanneer u wilt. Software wordt niet op de compu-
ter geïnstalleerd. U hebt dus geen kantoor nodig.
• Geen investering in software en infrastructuur
• Alle gewenste software is up-to-date
• 24/7 wereldwijd toegankelijk
• Altijd een ICT-specialist beschikbaar
• Veilige opslag van data

Toen plannen werden gemaakt is 
Sterknetwerk betrokken bij de zoektocht 
naar de juiste software. Mark: “Je kunt ook 
afgaan op het advies van de verkoper en die 
laten toetsen. Maar als we dan merken dat 
het pakket niet voldoet aan de eisen, moet 
dat verhaal weer worden teruggekoppeld. 
Door vanaf het begin mee te lopen in het 
proces voorkom je teleurstellingen.”
Er speelt nog iets mee. “Wij verkopen zelf 
geen ERP-software en verdienen daar dus 
niets aan zodoende hebben we zelf geen 
belang om bepaalde softwarepakketten te 
promoten. Juist omdat we er helemaal neu-
traal instaan, kunnen we de focus leggen op 
wat wij belangrijk vinden: software moet 
voldoen aan de eisen die onze klant eraan 
stelt, en de software moet zonder proble-
men met elkaar kunnen ‘communiceren’.” 
Lachend: “The PoS Company gooit zijn 
problemen bij ons over de schutting, 
wij brengen het keurig in een pakketje 
terug. Overigens werkt dit ook zo binnen 
onze corebusiness: ICT-problemen wor-
den op ons bordje neergelegd. We los-
sen het zo snel mogelijk op en de klant 
heeft inzicht in analyse- en oplostijd, een 
totaalpakket dus.”

Sterknetwerk ICT-Scanner: 
Hoe sterk is uw netwerk?
Hoe sterk is uw netwerk? Onze Sterknetwerk ICT-Scanner brengt dat snel in 
beeld! De ICT-Scanner, die u op de website van Sterknetwerk vindt of via de iPad-
appstore kunt downloaden (Sterknetwerk App), onderzoekt de vier pijlers op 
ICT-gebied: continuïteit, mogelijkheden, beveiliging en kosten. Binnen vijf minu-
ten heeft u inzicht in de sterke en zwakke kanten van de automatisering binnen 
uw bedrijf. Gebruikers van de ICT-Scanner maken kans op een iPad. De verloting 
vindt in december plaats. 
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