
Het is geen geheim dat kleine 
onafhankelijke winkeliers kampen met 
zware concurrentie. Voor de Musgrave 
Group, eigenaar van het merk Londis, 
was het van groot belang hun retailers 
een sneller en efficiënter bestelproces 
te bieden. Met de implementatie van 
ECi EasyOrder voor B2B e-commerce 
realiseerde Londis een versnelling 
van de ordertijden, vermindering van 
de kosten en een toename van de 
verkoop.

Dynamisch ordersysteem 
stimuleert Londis’ verkoop    
Het merk Londis, ontstaan in 1959, 
is sinds 2004 eigendom van de Ierse 
Musgrave Group. Ongeveer 2.000 
onafhankelijke winkels zijn partner van 
Londis en worden ondersteund met 
corporate marketing, inkoop en supply 
chain support. 

Voordat ECi EasyOrder in gebruik 
werd genomen, werden in de meeste 
Londis winkels mobiele dataterminals 
gebruikt om de barcodes van een 
7.000 items tellende productcatalogus 
te scannen. De orders werden 
vervolgens via ‘dial-up’ verbindingen 
naar Londis verstuurd. Elke drie weken 
werd een nieuwe editie van deze 
catalogus uitgegeven. De jaarlijkse 
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Succesverhaal

“We wanted a 
system which     
had a user-friendly 
interface”

 UK: +44 (0)333 123 0333     NL: +31 (0)88 6363 900   eu-sales@ecisolutions.com     www.easyorder.eu 

ECi, EasyOrder and the ECi Red Box logo are trademarks or registered trademarks of eCommerce Industries, Inc. All rights reserved.

Neem contact met ons op en ontdek hoe ECi EasyOrder ook uw bedrift kan helpen.  

kosten hiervan bedroegen £ 180.000. 
Andere winkels maakten gebruik van 
EPOS systemen met een gedownloade 
catalogus en daardoor minder 
milieueffecten. 

Mark Trevorrow, IT Directeur bij Londis: 
“Technology biedt kansen om efficiency 
te verhogen en de kosten voor zowel 
onze retailers als voor Londis zelf te 
verlagen. Door dit type technologie 
in de organisatie te implementeren 
wilden we de tijd die het retailers 
kostte een order te plaatsen met 25% 
verminderen.

Snel in gebruik                       
Een nieuw e-commerce platform 
zou milieueffecten reduceren, kosten 
verlagen, het orderproces versnellen 
en betere promotionele mogelijkheden 
bieden. Een systeem dat met minder IT 
aanbieders snel inzetbaar zou zijn had 
daarom de voorkeur. 

“We wilden een oplossing die effectief 
zou werken in zowel de UK als Ierland, 
met verschillende shop fronts en 
branding. Daarvoor zochten we één 
partner, die een e-commerce platform 
kon bieden voor Londis’ business to 
business verkoop.”

Een webshop benadering bood diverse 
shop fronts, prijzen en valuta evenals 

Dynamisch ondernemen met ECi EasyOrder®
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online voorraadinformatie. Met behulp 
van onafhankelijk advies en een 
gedetailleerde specificatie werden 
potentiële aanbieders beoordeeld. 

Dankzij de superieure out-of-the-box 
functionaliteit en eenvoudige integratie 
werd ECi EasyOrder geselecteerd. 

ECi was de enige aanbieder die een 
handheld terminal ondersteunde

Geïntegreerde oplossing                
ECi ontwierp voor Londis een B2B 
webshop en leidde het project dat 
in 2011 live ging. EasyOrder werd 
gekoppeld aan een Koamtec laser 
barcode scanner en door ECi gehost 
als software as a service (SaaS). Een 
snelle en voordelige oplossing.  

Na de go live van de webshop werden 
in 2012 de oude barcode scanners 
vervangen. Ongeveer de helft van de 
Londis retailers gebruikt nu de nieuwe 
scanners, het overige deel het EPOS 
systeem. Alle retailers profiteren van 
de webshop, die gebruikt kan worden 
zoals elke andere e-commerce website. 

Het nieuwe ordersysteem is 
betrouwbaar, eenvoudig en snel. 
Wanneer de scanner, na het scannen 
van producten of labels, aan de 
PC wordt aangesloten, wordt de 

order automatisch in het webshop 
winkelmandje geupload. Ingebouwde 
intelligentie stelt alternatieven voor voor 
producten die uit voorraad zijn en het 
‘checkout’ proces stuurt de order naar 
het Londis’ ERP systeem. 

Elke winkel kan een ordertemplate 
samenstellen van de meest verkochte 
producten, terwijl een timer reminders 
stuurt voor order deadlines. Visuals 
bieden handige voorraadoverzichten 
en bestellen is mogelijk in één muisklik. 
Deze custom made functionaliteit kan 
eenvoudig worden toegevoegd aan het 
standaard EasyOrder platform. 

De tijd om een order te plaatsen is met 
50% verkort en het systeem verwerkt 
wekelijks meer dan 1.000 bestellingen 
vanuit 1.200 winkels. Om de verkoop 
te stimuleren gebruikt Londis binnen 
de webshop nu ook technieken als 
cross-selling en up-selling. Door een 
nauwsluitende integratie met het ERP 
systeem beschikken retailers over up to 
date product- en voorraadinformatie. 

“Gemiddeld zien we een 3 à 4% stijging 
van de orderwaarde, alleen al omdat 
retailers producten bestellen uit een 
online en volledige up to date catalogus 
in plaats vanuit een geprinte versie,” 
zegt Trevorrow. 

De schaalbaarheid van EasyOrder 
ondersteunt nu de groei van 
de onderneming. ECi zal de te 
downloaden EPOS productcatalogus 
vervangen en EPOS orders zullen 
in plaats daarvan automatisch in de 
webshop worden geautoriseerd. 
EasyOrder is inmiddels uitgerold naar 
Musgrave ‘cash-and-carry’ in Ierland.

 

Succesverhaal

“The time spent 
placing orders has 
dropped by up to 
50 percent.”
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Mark Trevorrow, IT Directeur
Londis

“Gemiddeld zien we een 
3 à 4% stijging van de 
orderwaarde, alleen al omdat 
retailers producten bestellen 
uit een online en volledige 
up to date catalogus in 
plaats vanuit een geprinte 
versie.“	
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