
Barlow’s Woodyard kan 
niet zonder K8!
Barlow’s Woodyard is gespecialiseerd in het leveren van 
hoogwaardige houtproducten. De filialen in Newbury en 
Witney hebben een enorm aanbod van afrasteringen, 
poorten, vloeren en tuinelementen, waarvan er vele in hun 
eigen werkplaats worden bewerkt of gefabriceerd.

Martha Barlow, de voorganger van de huidige eigenaar Peter Barlow, richtte het bedrijf 
op in 1867. “De meeste klandizie halen wij uit herhaalaankopen of door verwijzingen van 
andere klanten, “zei Peter. “We richten ons op kwaliteit en onze producten zijn ontwik-
keld om lang mee te gaan.”

Tot 2008 maakte het bedrijf gebruik van een standaard boekhoudpakket, maar naarmate 
het bedrijf groeide, werd het essentieel om de voorraad nauwkeuriger te controleren en, 
in het bijzonder, voor het verkoopteam van de ene vestiging om te zien welke voorraad 
bij de andere beschikbaar is. “We hebben gekeken naar verschillende systemen,” herin-
nert Peter zich, “en waren onder de indruk van de kwaliteit van de vertegenwoordiger 
van KCS en de functionaliteiten van het systeem. Hij nam de tijd om al onze vragen te 
beantwoorden en liet ons alles zien wat we moesten weten. De combinatie van de prijs, 
het product en de presentatie is doorslaggevend geweest.”

“De onmiddellijke voordelen die we zagen waren aan de verkoopbalie. Het is nu een veel 
betere omgeving voor onze klanten en het heeft ons het werk gemakkelijker gemaakt. 
We kunnen meteen zien of dat wat de klant wil hebben op voorraad is en de manier 
waarop K8 omgaat met uitwisseling tussen filialen is briljant - we verwerken de order 
gewoon en laten de klant weten wanneer we verwachten dat de goederen geleverd 
worden. Dankzij K8 zijn specials bij ons de best verkopende producten geworden. 
Wanneer een klant belt voor een special, bestellen we het bij één van onze leveranciers, 
geven we het een speciale code en geven meteen een prijs aan de klant. Het is niet nodig 
om de historie op te zoeken, de bestelling wordt verwerkt en de inkooporder wordt in 
één transactie naar de leverancier gestuurd. Wanneer we de goederen ontvangen, vraagt 
het systeem ons om de klant te bellen om te zeggen dat zijn bestelling is aangekomen. 
Het hele proces is naadloos.”

Peter zei dat hij de verkoopanalyses van K8 erg nuttig vindt omdat ze hem in staat stel-
len om prognoses te maken op basis van de verkoop van voorgaande jaren. “We doen 
veel voorspellingen en we zijn erg accuraat. Het maakt het eenvoudiger om met leveran-
ciers samen te werken en we lopen niet het risico geen voorraad te hebben.  We gebruik-
en ook de functie ‘voorgestelde bestelling’ om ijzerwarenproducten aan te schaffen. 
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Resultaten
• Volledige zichtbaarheid van de 

voorraad die over beide filialen 
wordt gehouden

• Verbeterde klantenservice 

• Naadloze verwerking van interne 
overdrachten en specials

• Zeer nauwkeurige  
verkoopprognoses

• Strengere margecontrole 

• Het hele team kan nu werkorders 
prijzen

• Snelle en eenvoudige import van 
prijslijsten van leveranciers

• Real-time overzicht van zakelijke 
prestaties op elk gewenst moment



Het scheelt ons veel tijd en de schappen zijn altijd goed gevuld. “De flexibele prijsmodule 
van K8 laat Barlow’s kortingen effectief beheren. We groeperen onze klanten op type en 
omzet”, legt Peter uit, “en we kunnen verschillende kortingen toepassen op verschillende 
productgroepen binnen elke klantgroep, zodat we een betere algehele marge behalen 
- maar we kunnen ook concurrerender zijn waar nodig.” Peter gebruikt ook de functie ‘Or-
dermarge-beoordeling’ zodat prijs en marge kunnen worden gecontroleerd voordat een 
bestelling wordt geplaatst en vrijgegeven voor facturering. En met de functie ‘ontvangst 
op factuur’ kan het team controleren of de ontvangen goederen overeenkomen met 
waarvoor is gefactureerd.

Kosten voor het instellen van de machine en proceskosten zijn ook allemaal in het 
systeem ingesteld, zodat iedereen in het team een werkorder correct kan prijzen. De 
mogelijkheid om binnen een paar minuten nieuwe leveranciersprijzen in het systeem 
te importeren, heeft ook een groot verschil gemaakt voor de werklast van Peter. “De 
houtindustrie is erg volatiel en soms veranderen prijzen met slechts een opzegtermijn 
van een dag. Doordat ik eenvoudig nieuwe prijzen per leverancier kan knippen en plakken, 
kan ik het systeem zeer snel updaten en branden we onze vingers niet aan verkeerde 
prijzen. Maar het belangrijkste voordeel van het gebruik van K8 is dat ik altijd weet hoe 
we er voor staan - alle zakelijke informatie die ik nodig heb, is binnen handbereik. Ik kan 
het niet mis hebben. “

Het belangrijkste voordeel is dat ik altijd 
weet hoe we er voor staan - alle zakelijke 
informatie die ik nodig heb, is binnen hand-
bereik. Ik kan het niet mis hebben. 
- Peter Barlow, Managing Director, Barlow’s Woodyard
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Over Kerridge Commercial Systems (KCS)
Wij bieden specialistische software, service en support voor de levering van volledig geïntegreerde handels en business management oplossingen aan klanten met 
een handelsbedrijf, klein of groot - waar dan ook ter wereld. Bedreven met de handelssector voor meer dan 35 jaar, zijn onze technische experts leiders in handels 
en management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten.  
 
Onze missie is simpel: het ontwerpen en leveren van een hoog presterend geïntegreerde ERP oplossing, die het onze klanten mogelijk maakt om effectiever in te 
kopen, een efficiënter voorraadbeheer te voeren, winstgevender te verkopen en een betere service te verlenen.  

Neem contact op met Kerridge Commercial Systems:
Stationspark 490 Sliedrecht        |        T. 0184 679 406         |       info@kerridgecs.nl        |      www.kerridgecs.nl
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