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Bavaria	  
Als	  een	  van	  de	  grootste	  brouwerijen	  in	  Nederland	  heeft	  Bavaria	  gekozen	  voor	  de	  inzet	  van	  Easy	  
Order®	  als	  online	  bestelsysteem	  voor	  hun	  horeca-‐	  en	  groothandelsklanten.	  	  
	  
Bavaria	  heeft	  zijn	  keuze	  gebaseerd	  op	  de	  volgende	  overwegingen:	  

• Bewezen	  technologie	  
• Betrouwbaar	  en	  met	  een	  uitstekende	  response	  
• Separaat	  van	  de	  bedrijfssoftware	  (SAP)	  
• Naadloze	  integratie	  met	  de	  bedrijfssoftware	  (SAP)	  
• Implementatiemodel	  SaaS	  (Software	  as	  a	  Service)	  
• Bestelgemak,	  dus	  simpel	  en	  van	  hoge	  kwaliteit	  

	  
Horecaondernemingen	  
Bij	  horecaondernemingen	  is	  het	  gebruikelijk	  om	  laat	  in	  de	  avond	  en	  in	  de	  nacht	  te	  bestellen.	  Omdat	  
zij	  tegenwoordig	  bijna	  altijd	  beschikken	  over	  een	  pc	  met	  internetverbinding,	  is	  een	  
internetbestelsysteem	  zoals	  Easy	  Order®	  uitermate	  aantrekkelijk	  voor	  deze	  groep	  van	  afnemers.	  
Uiteraard	  moet	  zo’n	  internetbestelsysteem	  simpel	  en	  betrouwbaar	  zijn.	  
Door	  direct	  na	  het	  inloggen	  een	  ordervoorstel	  te	  tonen,	  wordt	  bestellen	  nog	  gemakkelijker.	  Dit	  
voorstel	  is	  gebaseerd	  op	  de	  orders	  van	  de	  afgelopen	  weken	  (een	  gemiddelde)	  en	  de	  acties.	  De	  
horecaondernemer	  controleert	  de	  voorgestelde	  order	  en	  plaatst	  deze	  met	  één	  druk	  op	  de	  knop.	  Snel	  
en	  uitermate	  eenvoudig.	  Dankzij	  het	  bestelgemak	  is	  Easy	  Order®	  al	  binnen	  een	  jaar	  een	  uitermate	  
belangrijk	  bestelsysteem	  geworden	  voor	  de	  horecaondernemingen	  van	  Bavaria.	  
De	  horecaondernemer	  heeft	  in	  de	  webshop	  toegang	  tot	  de	  bestellingen	  van	  de	  afgelopen	  twaalf	  
maanden.	  Uitermate	  handig	  voor	  het	  doen	  van	  de	  bestelling	  voor	  een	  feestweek	  of	  een	  speciale	  
gelegenheid!	  
	  
De	  groothandel	  
De	  webshop	  van	  Bavaria	  wordt	  ook	  gebruikt	  door	  regionale	  onafhankelijke	  groothandelaren	  die	  het	  
assortiment	  van	  Bavaria	  voeren.	  Zij	  kunnen	  hun	  bestellingen	  online	  ingeven	  of	  direct	  in	  Easy	  Order®	  
uploaden.	  Uploaden	  is	  met	  name	  interessant	  voor	  grotere	  orders.	  
	  
Win	  win	  	  
Door	  de	  inzet	  van	  EasyOrder®	  heeft	  Bavaria	  de	  kwaliteit	  van	  het	  logistieke	  proces	  met	  haar	  	  
groothandelaren	  verder	  kunnen	  optimaliseren.	  Ook	  heeft	  dit	  betekent,	  dat	  er	  daadwerkelijke	  
logistieke	  kosten	  besparing	  zijn	  gerealiseerd.	  
	  
Door	  de	  inzet	  van	  EasyOrder®	  is	  zij	  nu	  in	  staat	  de	  horeca	  ondernemer	  beter	  te	  adviseren	  bij	  de	  
inkoop	  van	  de	  juiste	  producten.	  Tevens	  heeft	  zij	  een	  belangrijke	  stap	  kunnen	  maken,	  door	  het	  nu	  
kunnen	  benutten	  van	  up	  –	  en	  cross	  sellings	  mogelijkheden	  van	  haar	  producten	  assortiment.	  
	  


