
Volop nieuwe ontwikkelingen binnen Van den Bos

Het beste bollenbedrijf ter wereld bouwen, dat is ons doel. En dat is nooit klaar, het kan
altijd weer beter. De afgelopen maanden heeft Van den Bos dan ook niet stil gezeten. We
zijn druk bezig geweest met het automatiseren van diverse bedrijfsprocessen. Ook hebben
we ons gebogen over het vernieuwen en verbeteren van onze huidige website en
afroepmodule.



Nieuwe website

Bij Van den Bos staat innovatie hoog in het vaandel. We zijn betrokken bij onze klanten en
ons doel is om hen naast het leveren van uitstekende kwaliteit bloembollen met onze
service te ontzorgen. Om onze klanten een nog betere service te kunnen verlenen hebben
we onze website compleet vernieuwd. Een van de vele verbeterpunten is dat onze website
nu responsive is, de website schaalt nu mee met de afmetingen van uw scherm, zonder in te
leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid. Wij zijn zeer enthousiast over onze
nieuwe website en willen u dan ook van harte uitnodigen een bezoek te brengen aan
www.vandenbos.com.

Afroepmodule verbeterd

Ook hebben wij de huidige afroepmodule verbeterd. Dit is een online klantportaal waarmee
onze klant inzage heeft in zijn voorraadpositie en leveringen kan afroepen. Zo heeft de lay-
out een make-over gekregen en zijn de filter en zoekfuncties verbeterd. Ook de
afroepmodule is nu responsive, dus er kan ook gemakkelijk afgeroepen worden met een
mobiele telefoon.

Fustmodule

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat wij een online fustmodule gecreëerd
hebben. Ons doel daarbij is een efficiëntere wijze van het ingeven en verwerken van de
fustorders tot stand te brengen. Verder geeft deze module een goed inzicht in de fustsaldi,
zonder dat dit handmatig uitgerekend hoeft te worden. De nieuwe werkwijze heeft voor
onze leveranciers, de transporteurs en Van den Bos vele voordelen.

Groene labels

Er gaan binnenkort ook veranderingen plaats vinden in onze labels. Wij zullen gebruik gaan
maken van stickers in plaats van kaartjes, zodat de labels te allen tijde op de krat blijven
zitten. Verder zullen onze labels de welbekende kleur groen krijgen, conform onze gehele
huisstijl. Zo kunt u in één blik de Van den Bos bollen onderscheiden van de andere. De
nieuwe labels zullen op onze kratten te vinden zijn zodra oogst 2016 uitgeleverd gaat
worden.

Facebookpagina

Van den Bos was altijd al actief op een persoonlijke facebookpagina, alleen hebben wij dit
omgezet naar een bedrijfspagina. Wekelijks plaatsen wij foto’s van onze producten en
activiteiten op onze pagina. Het is dus zeker de moeite waard om onze nieuwe pagina te
volgen (de oude is niet meer actief). U kunt onze volgen door de volgende link te kopiëren:
https://www.facebook.com/vandenbosbulbs/timeline




