
‘DE WAARDE 
VAN HET HEBBEN 
VAN GRIP OP DE 
TOTALE SUPPLY 
CHAIN MET EEN 
INTELLIGENT 
SYSTEEM IS NIET 
IN GELD UIT TE 
DRUKKEN.’



WAT IS 
QUOOKER?
Het idee van de Quooker ontstond in de 
jaren 70 naar aanleiding van de uitvinding 
van instant soep. Aan het idee van ‘de kraan 
die direct kokend water levert’, is vervolgens 
jaren gewerkt. Vandaag de dag beschikt 
Quooker over ongeveer 11.000 vierkante meter 
bedrijfsruimte en werken 180 mensen dagelijks 
aan de ontwikkeling, productie en marketing 
van de kokend-water-kranen van Quooker.

Er zijn Quooker vestigingen in België, 
Denemarken, Duitsland, Noorwegen, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische 
Emiraten, Zweden en Zwitserland.

FEITEN IN HET KORT

BEDRIJF
Quooker

WERKNEMERS BRANCHE
180 Industrie

ACTIVITEITEN
Vervaardiging van elektrische 

huishoudapparaten

GELEVERDE OPLOSSING
Quooker vermindert Supply 
Chain risico’s met trendana-

lyses van Qlik Sense
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‘HET STILSTAAN VAN ÉÉN 
PRODUCTLIJN IN ONZE FABRIEK 
KOST €8.000 PER DAG. ALS WE 
DOOR DE VOORSPELLENDE 
TRENDANALYSES VAN QLIK SENSE 
TWEE STILSTANDDAGEN HEBBEN 
WETEN TE VOORKOMEN IS DE 
INVESTERING AL TERUGVERDIEND.’

Geertjan Woltjes
Controller/Plant Manager | Quooker
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- Beter besturen en beheersen van financiële en  
 logistieke processen om groei te faciliteren.

- Automatisering van rapportage- en     
 analyseproces voor verkoop, inkoop, logistiek,  
 productie, supply chain, kwaliteit en financiële  
 administratie na exact implementatie.

- De noodzaak om trends te signaleren     
 gerelateerd aan verkoop- en supply chain-  
 data om altijd aan de consumentenbelofte ‘uit  
 voorraad leverbaar’ te voldoen.

- Het verkrijgen van inzicht in klantwaardes als  
 omzetgroei en omzet per product, per regio  
 en per klant.

- Beter beeld krijgen van alle servicecalls om   
 sneller te kunnen reageren als er problemen  
 voordoen.

UITDAGINGEN 
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Quooker koos voor Qlik voor het creëren van 
visualisaties, dashboards en analyses. Qlik was 
binnen 8 werkdagen volledig operationeel.

Door de geautomatiseerde rapportages van 
verkoopen supply chain informatie geeft Qlik 
grip op de zaak. Het team van Quooker kan 
nu vooruitkijken en op basis van trendanalyses 
beslissingen nemen. Zonder deze inzichten in 
verkoop en de supply chain zou het zomaar 
kunnen dat Quooker gedurende langere tijd een 
product niet kan leveren.

Dit heeft impact op omzet en imago, omdat 
‘uit voorraad leverbaar’ een belangrijk Unique 
Selling Point (USP) van Quooker is. Met Qlik zijn 
de risico’s van de totale supply chain verlaagd, 
wat resulteert in besparingen en een verhoogde 
klanttevredenheid.

OPLOSSING

5



Verminderd risico in 
de supply chain

Verbetering van 
inzichten in inkoop, 
productie, verkoop, 
supply chain en 
financieel, op 
verschillende niveaus 
(productlijn, regio, 
land).

Verbetering van 
klanttevredenheid 
door beter inzicht in 
toekomstige vraag 
& bijbehorende 
voorraad.

QUOOKER VERMINDERT SUPPLY 
CHAIN RISICO’S MET TRENDANALYSES
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WAAROM 
2FOQUS
- Wij begrijpen je bedrijfsprocessen en    
 weten wat belangrijk is voor je werk.

- Tevredenheid (contract, business en    
 eindgebruiker) gaat voor de SLA.

- Experience by design en Outsourcing   
 op maat (oplossingen naar persona’s,    
 ervaring met alle varianten).

- We hebben een CAN-DO mentaliteit.    
 We voegen verandercapaciteit toe    
 aan je organisatie.

- Wij leveren een corporate portfolio 
 met een persoonlijke benadering.

- We helpen je met digitale transformatie  
 en zetten IT-strategie op de kaart.
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MEER WETEN?

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE EVENTS, NIEUWS EN TIPS

MAAK
KENNIS 

MET ONZE
EXPERTS!

https://www.2foqus.nl
https://www.2foqus.nl
http://www.2foqus.nl
https://2foqus.nl/contact
https://www.linkedin.com/company/2foqus-data-and-analytics/
https://twitter.com/2FoqusBV
https://www.facebook.com/2Foqus/
mailto:info@2foqus.nl
http://www.2foqus.nl
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