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Out of the box oplossing

Software vendor

SaaS/Cloud oplossingenConfigureerbaar

Roadmap

Wat is een e-commerce product?



Wat is een e-commerce product?

• Afgelijnde oplossing met een vaste set aan features

• Veelal zijn dit SaaS/cloud oplossingen
• Groeien a.d.h.v. een productroadmap

• Manipulatie van de oplossing niet mogelijk/afgeraden

• Worden ontwikkeld door (grote) software vendors

• Configureerbaar binnen de grenzen van het product



Pricing model
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Pricing model
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• Setup/configuratie fee

• Normaliter komt hier geen development bij kijken

• Optioneel: opleiding

• Licentiemodel(len)

• Afhankelijk van noden & wensen

• Veelal inclusief hosting

• Add-ons/plugins

• Investering in integratie met ERP, PIM, … 

• Standaard connectoren mogelijk

• Onderhoud integratie met ERP, PIM, …

=> ERP/PIM schikt zich naar integratie e-commerce product



E-commerce producten
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Pro’s & cons
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Pro’s

• Schaalbare pricing

• Product roadmap

• Grote set aan features

• Afgestemd op noden van de 
markt

• Configuratiemogelijkheden

Cons

• Schaalbare pricing

• Beperkt tot de grenzen van het 
product

• Integratie moeilijk/niet mogelijk
met “exotische” software 
oplossingen



Ideale context
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• Standaard ERP (NAV/BC, SAP, AX/F&O)

=> Standaard connectoren

• Standaard e-commerce process

• (à la coolblue)

• Toekomstvisies matchen

• E-commerce manager/team 

• Geen groot budget voor opstartfase/voorkeur

voor recurring investering



E-commerce framework



Wat is een e-commerce 
framework?
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Roadmap Software vendor

Basis framework Focus op integratieUitbreidbaar naar wens



Wat is een e-commerce 
framework?
• Software framework waarop je jouw e-commerce platform  kan (uit)bouwen

• Dient als basis voor verdere ontwikkeling

• Het framework zelf is geen volwaardige e-commerce oplossing

• Sterke focus op integratie

• Volledig aanpasbaar/uitbreidbaar volgens jouw noden

• M.u.v. de kern van het framework

• Frameworks worden in de markt gezet door technologie vendors

• Evolueert verder volgens roadmap



Framework architectuur
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Pricing model
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• Implementatie fee framework
• Uitbouwen van het framework met e-commerce features

• Integraties met ERP, PIM, …

• (Beperkte) licentie voor het framework
• Licentiemodellen afhankelijk van vendor

• Hosting

• Jaarlijks developmentbudget
• Onderhoud (+-10% implementatiebudget)

• Uitbouwen oplossing



E-commerce frameworks
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Pro’s & cons
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Pro’s

• Robuuste/performante basis

• Platform dat je naar jouw hand kan
zetten

• Lagere licenties

• Past in eender welk IT-ecosysteem

• Evolueert a.d.h.v. roadmap

• Continuïteit van de kern

Cons

• Hogere implementatiefee

• Geen/minder 
configuratiemogelijkheden

• Langere go-to-market

• “Algemene” e-commerce basis, minder 
verregaande features out of the box

• Niet plug and play



Ideale context

20

• Complexere e-commerce processen

• Uitgebreidere integratienoden
• Divers IT-ecosysteem

• Dynamische bedrijfscontext, uw bedrijfsroadmap is leading 
en het framework ondersteunt

• Duidelijke digitale visie & team dat deze visie zal
ondersteunen & uitbouwen



Custom e-commerce



Wat is een maatwerk e-
commerce oplossing?
• Oplossing ontwikkeld in een bepaalde developmenttaal (.NET, 

PHP, Python, …)
• Front-end waar klant in werkt & back-end waar eigen medewerker in 

werkt

• Volledig op maat geschreven oplossing, 100% volgens jouw noden
en wensen

• Integratiemogelijkheden zijn legio

• In eigen ontwikkeling, of door softwarepartner



Wat is een maatwerk
e-commerce oplossing? 
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Integratiemogelijkheden
zijn legio

100% custom Op basis van 
softwaretaal

Ontwikkeling
via partner of 
eigen beheer



Pricing model
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• Implementatie fee

• Opbouwen oplossing from scratch

• Integratie met ERP, PIM, …

• Hosting

• Azure, Google Cloud, AWS, …

• Jaarlijks developmentbudget

• Onderhoudsbudget (+-10% van de implementatiefee) 

• Uitbouwen e-commerce platform



Pricing model
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Laag

Hoog



Pro’s & cons
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Pro’s

• Volledige vrijheid

• Geen licenties

• Integratiemogelijkheden

• Je kan het warm water 
uitvinden

Cons

• Hogere implementatiefee

• Jaarlijkse 
onderhoudsinvestering

• Geen automatische updates

• Je vindt het warm water uit 
(als je niet oplet)



Ideale context
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✅ Divers IT-ecosysteem

✅ Goede kennis van custom 
development & sterke IT visie

✅ Duidelijke e-commerce visie intern

✅ E-business partner

✅ Goede kennis van de klantencontext
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