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C o v e r s t o r y 

Online en offline verkopen: 
FLEXIBILITEIT IS BELANGRIJK 

DAN OOIT TEVOREN

ZOALS BEKEND HEEFT CLARITY & SUCCESS - DE WERELDWIJDE LEVERANCIER VAN SOFTWARE 

EN HARDWARESYSTEMEN VOOR DE SIERADEN- EN HORLOGE-INDUSTRIE - IN JULI VAN DIT JAAR 

JUPA OVERGENOMEN. CLARITY & SUCCESS VERBINDT MET ZIJN JUWELIERS MANAGEMENT 

SOFTWARE EVOLUTION DE FYSIEKE WINKEL, DE ONLINE SHOP EN DE GOEDERENSTROOM. 

DE BESCHIKBARE APPS BIEDEN EXTRA OPTIES EN MAKEN VAN SALES EEN DIGITALE ERVARING 

VOOR DE JUWELIER EN ZIJN KLANTEN EN DAAR GAAN WIJ EEN NADERE BLIK OP WERPEN. 

TEVENS SPREKEN WIJ JACQUES BÄUMER, SINDS JULI IT-SYSTEEMVERKOPER EN COUNTRY 

MANAGER VAN CLARITY & SUCCESS SOFTWARE BV OVER DE MODERNE KASSA-OPLOSSING. 

Dit jaar vraagt maximale flexibiliteit van elke juwelier. Korte afstanden, beschikbaarheid van goederen, 
snelheid en kennis van de wensen van klanten vormen allemaal uitdagingen. Online winkels zijn 
tegenwoordig voor nagenoeg iedere ondernemer een musthave en kwaliteit van de dienstverlening 
wordt een steeds belangrijk verkoopargument. CLARITY & SUCCESS ondersteunt juweliers en 
goudsmeden met oplossingen die specifiek zijn ontwikkeld voor de juweliersbranche.

ONLINE WINKEL
Het CLARITY & SUCCESS online shop systeem wordt binnen enkele dagen 
opgezet, is eenvoudig te onderhouden en eenvoudig te beheren. Het online 
winkeldesign kan worden aangepast aan het bedrijfsontwerp van de juwelier 
met logo en individuele instellingen. Natuurlijk omvat de basisuitrusting van 
een online shop van CLARITY & SUCCESS ook veilige betaalfuncties zoals 
PayPal en de integratie van sociale netwerken.

ONLINE SHOP INTERFACE
Als je al je eigen online shop hebt, kun je met behulp van de online shop 
interface zonder een dubbel beheer van de artikelen via de aansluiting 
overstappen op de CLARITY & SUCCESS Juwelier Management Software. De 
juwelier bepaalt zelf welke items in de online shop te zien zijn. De online 
shop interface verzorgt zelfstandig de synchronisatie van de voorraden uit de 
shop met de online shop. Elke juwelier kan nieuwe artikelen integreren met 
slechts een paar klikken zonder enige voorkennis, prijst ze zoals gewenst en 
het laatste nieuws van het bedrijf wordt op de homepage geplaatst. 

WAT DOET DE ONLINE SHOP INTERFACE?
• Alle artikelgegevens die handmatig of beter nog, in het systeem zijn 
opgenomen via "digitale leveringsnota" of artikelmaster, kunnen worden 
geactiveerd voor de online shop. Dit omvat speciale gegevens van de horloges 
en sieraden om de meest nauwkeurige beschrijving te geven van het artikel 
welke online beschikbaar is (materiaal, diamanten, stenen, parels).
• De velden Productgroepen, Itemgroepen en Itemnamen kunnen worden 
 hernoemd in de instellingen van CLARITY & SUCCESS, omdat 
 de etikettering van deze velden wordt overgedragen.
• Items incl. winkelvoorraden zijn direct gekoppeld aan de online 
 shop met verschillende artikelfoto's en video's (bijvoorbeeld 
 gemaakt met de nieuwe GemLightBox) uit de Juwelier 
 Management software.
• Bestaande klantgegevens zijn via de interface te lezen uit de 
 Juwelier Management software van CLARITY & SUCCESS in de 
 online shop. Nieuwe klantgegevens van de online shop 
 worden automatisch aangemaakt en gekoppeld.
• Reparaties die zijn geboekt op het klantenaccount in de 
 winkel kunnen door de klant in de online shop worden gevolgd 
 via Track & Trace (statusquery).
• Individuele functies kunnen per artikel worden ingesteld, 
 bijvoorbeeld: "Verkoop alleen in de winkel" als het 
 bijzondere artikelen zijn, die online worden weergegeven, maar 
 alleen ter plaatse worden verkocht in de winkel. 
• Klanten kunnen artikelen online reserveren op aanvraag, zodat ze 
 ter plaatse in de winkel te zien zijn en geraadpleegd kunnen worden.
• Afhankelijk van de instelling van de verzendmethode kan een 
 Click & Collect, dus online kopen en ophalen in de winkel, ook via 
 de online shop interface worden uitgevoerd. Bestellingen van de 
 online shop worden automatisch gemaakt, zodat de juwelier pas na 
 de aankoop hoeft te "verpakken en verzenden". 

Met de Juwelier Management Software van CLARITY & SUCCESS wordt 
de koopervaring voor klanten continu geoptimaliseerd. Hierdoor worden 
bestaande grenzen tussen de online en offline werelden weggenomen. 

Niet alleen maakt CLARITY & SUCCESS eenvoudig een verbinding tussen 
online en offline activiteiten, ook biedt de soft- en hardware specialist een 
moderne kassa-oplossing. Daarover spraken wij met Jacques Bäumer. 

IS EEN KASSA MET MENU'S VOOR ARTIKELEN / 
LEVERANCIERS / KLANTEN / PERSONEEL VOLDOENDE?
“De regel hier is: hoe meer functies, hoe meer service en meer verkoop. 
Vouchers moeten kunnen worden beheerd, evenals aanbetalingen en 
overboekingen. De aankoop van oud goud moet worden gedocumenteerd en 
reparaties moeten worden geregistreerd.”

HOE ZIT HET MET DE KLANTENSERVICE?
“Dat is een heel centraal punt: zonder service kunnen er geen tevreden 
klanten zijn.”

DUS NOG MEER FUNCTIES VOOR DE KASSA?
“Hoewel het klinkt alsof een kassa overladen is met zoveel extra's, is het 
vrij eenvoudig wanneer de servicefuncties geautomatiseerd zijn. U hoeft 
bijvoorbeeld maar één keer de juiste instellingen in te stellen en al het andere 
gebeurt automatisch: herinneringsmails, verzendmails, melding wanneer 
reparaties klaar zijn voor afhaling en dergelijke.”

HEEFT DE KASSA VOOR LEVERANCIERS OOK EXTRA 
FUNCTIES NODIG?
“Afgezien van de enorme inspanning die het kost om hun voorraad bij te 
houden, heeft de winkelier belangrijkere taken in de verkoop dan veel tijd 
te investeren in nabestellingen. Als een kassa de winkelier ondersteunt met 
automatische nabestellingen, waarbij idealiter ook rekening wordt gehouden 
met piekmomenten, reserveringen en achterstanden, dan wordt hij of zij echt 
ontzorgd.” 

WAT BETEKENT DE TECHNISCHE WIJZIGING VOOR 
EEN KASSA?
“Zelfs een kassa moet met de tijd meegaan en alternatieve manieren bieden 
om de werkdruk te verminderen, bijvoorbeeld door extra APP's op mobiele 
apparaten voor verkoop, inventaris of reparatie.”

WELKE MOGELIJKHEDEN KAN EEN KASSA BIEDEN OM DE 
VERKOOP TE VERGROTEN?
“De klassieke variant is natuurlijk de online shop. Hier moet u niet de fout 
maken om de webwinkel als concurrent te zien, maar eerder als een tweede 
en aanvullend verkoopplatform. Voor de kassa betekent het dat deze een 
wederzijdse verbinding moet hebben met de online shop: van de kassa naar 
de online shop en van de online shop naar de kassa. Op deze manier wordt 
de online shop een aanvulling op de winkel.”

WAT MOET EEN KASSA KOSTEN?
“Deze vraag is minder belangrijk dan: hoe goed worden mijn kosten 
gecompenseerd? De hardware is een eenmalige aanschaf. De software kan 
worden gekocht of gehuurd, afhankelijk van de fabrikant, waarbij modellen 
met variabele prijs nuttig zijn. Maandelijkse vervolgkosten voor ondersteuning 
en updates zijn gerechtvaardigd. Na de aankoop hangt het af van hoeveel tijd 
de kassa bespaart, hoe goed het magazijn kan worden geherstructureerd en 
beheerd en nog veel meer. Dan loont de werkelijke waarde van de kassa.”

KAN EEN KASSA DE FINANCIËLE BOEKHOUDING DOEN?
“Een kassa moet de financiële administratie doen, anders heeft het niet veel 
zin. Het begint met de juiste rekeningtoewijzing en boeking en eindigt met 
een financiële boekhoudkundige export, die de belastingadviseur idealiter 
alleen in zijn software importeert.”

Meer informatie op: www.juweliers-software.nl
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