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Salesforce geeft ons meer 
klantinzicht, wat direct financiële 
impact heeft.”

- Erms Suripatty
Director Tech & Innovation

Erms Suripatty

Director Tech & Innovation
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ShipSupport werd in 2018 als startup van Royal IHC 
gelanceerd. Een nieuw e-commerceplatform voor 
de maritieme branche, met scheepsonderdelen van 
enkele honderden verschillende leveranciers overal 
ter wereld. 

Startup
ShipSupport koos meteen bij de start voor Salesforce. 
Een grote naam, maar daarom niet minder logisch voor 
startups, zo vindt Director Tech & Innovation Erms Suri-
patty: “Juist als startup ga je voor groei. Wie het best 
anticipeert op groei, gaat winnen. Dat lukt niet met een 
houtje-touwtje-oplossing. Daarom kozen we meteen 
voor Salesforce en in eerste instantie voor de Service 
Cloud. Een naam als Salesforce wekt bovendien veel 
vertrouwen bij investeerders.”

Service
CRM dient primair een servicedoel voor ShipSupport: 

“Onze klanten komen bij ons als er iets stuk is aan hun 
schip. Ze bellen, mailen of bezoeken onze webshop 
voor ‘spare parts’. Onze Customer Service is dus heel 
belangrijk. We zoeken dan naar de juiste onderdelen en 
kopen die rechtstreeks in bij één van de vele specialis-
tische leveranciers over de hele wereld. CRM speelt een 
belangrijke rol in de juiste informatievoorziening, zoals 
correcte gegevens over de order, levertijd en prijs. Met 
die informatie kunnen we onze klanten beter en sneller 
bedienen.”

Sales
Al snel bleek dat ShipSupport ook veel baat zou hebben 
bij de Sales Cloud van Salesforce. Suripatty: “Ons 
klantbeeld was versnipperd. We hadden geen goed 
360-gradenbeeld van onze klanten en wisten daardoor 
niet precies wat er speelde. 
Terwijl je zeker als startup een idee wil hebben wie je 
klanten zijn, wat de status is en wat de follow-up van 

acties is voor het salesteam. Omdat we al Salesforce 
gebruikten, was de stap naar Sales Cloud een logische. 
We hebben nu als salesteam één centraal inzicht in 
onze klanten en kunnen via rapportages betere analy-
ses maken.”

Marketing
ShipSupport maakt ook gebruik van Salesforce’s 
Pardot voor online marketing. Suripatty: “We zetten 
Pardot in voor onze e-mailcampagnes. Het mooie van 
Pardot is dat de tool aansluit op onze klantendatabase, 
zodat we de grootste effectiviteit halen. De kracht van 
Salesforce vind ik dan ook het ecosysteem met service, 
sales en marketing.”

“Een goedkopere oplossing kan altijd, maar het gaat 
uiteindelijk om de waarde van de inzichten die je uit je 

CRM haalt.“

Het 360-gradenplatform
Was er dan geen ander CRM-platform in beeld voor 
ShipSupport? Suripatty: “Jawel. We hebben eerst een 
goede selectie gemaakt van producten en leveranciers. 
Doorslaggevend voor ons is dat marketing, sales 
en services integreren met elkaar. Een goedkopere 
oplossing kan altijd, maar het gaat uiteindelijk om 
de waarde van de inzichten die je uit je CRM haalt. 
We krijgen vanuit Salesforce snel gevisualiseerde 
overzichten en relevante rapportages. Daarom kozen 
we voor Salesforce, met de mogelijkheid om onze 
verschillende kanalen met elkaar te verbinden. Ook 
onze compliancy-tools zitten er bijvoorbeeld in.”

Waarom Bluedesk CRM?
ShipSupport deed al zaken met een groot internation-
aal marketingbureau dat aangaf ook het CRM-deel te 
kunnen implementeren. Toch koos ShipSupport bewust 
voor Bluedesk CRM. 
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Suripatty: “Wij geloven in de kracht van specialisme. 
Bluedesk CRM is goed in de implementatie van CRM 
en dat hebben ze meteen bewezen. In 17 dagen heb-
ben ze voor ons Salesforce Service Cloud ingericht. 
Binnen budget en binnen de tijd. Terwijl de integratie 
bepaald niet makkelijk was. Je hebt vertrouwen nodig 
in je leverancier, dat kreeg ik van Bluedesk CRM.” 

Er is nog een reden waarom de Director Tech & In-
novation graag met Bluedesk CRM werkt: “Ik ben ge-
wend om met grote corporates te werken, maar dat 
past niet altijd goed bij een startup. Bluedesk CRM is 
professioneel en heel toegankelijk in de samenwerking. 
We weten elkaar snel te vinden. En als we wat vragen, 
weten we dat het goed komt.”

De Blueprint als aanpak voor 
groei
De groeiambities voor ShipSupport waren duidelijk. 
De klantgerichtheid verbeteren, salestargets behalen 
en vertrouwen uitstralen. Suripatty: “Klantgerichtheid 

heeft direct impact op het resultaat onderaan de 
streep. Daarom willen we niet zomaar data verzamelen, 
maar daar verrijking en verdieping op toepassen.”

Samen met Bluedesk CRM tekende ShipSupport de 
Blueprint voor groei, onder meer in verschillende 
workshops. Suripatty: “Dat waren effectieve work-
shops waarin end-to-end flows werden gedefinieerd; 
wat betekent het voor marketing, sales, services? 
Daar gaven de workshops inzicht in. Het leidde uitein-
delijk bij ons tot een adoptie van 100%. Er zijn altijd 
dingen die we kunnen verbeteren, maar het hele team 
heeft Salesforce omarmd.”

De resultaten
Naast het zichtbare vertrouwen dat werken met 
Salesforce wekt bij relaties, merkt Suripatty ook 
zichtbare verbeteringen in sales en service: “We zien 
duidelijk een opgaande trend in sales, we bieden 
iets aan waar de markt om vraagt en hebben goed 
inzicht in onze pipeline. Ook de klanttevredenheid is 

heel goed. We meten dat in NPS via Trustpilot en zien 
daar tot onze tevredenheid hoge cijfers.” 

“Wij geloven in de kracht van specialisme. Bluedesk CRM 
is goed in de implementatie van CRM en dat hebben ze 

meteen bewezen.”

Advies aan andere salesteams
Wat zou Suripatty adviseren aan een ander bedrijf 
bij het kiezen van een CRM-oplossing? “Het gaat niet 
om de tool, maar om je businessbehoefte. Maak een 
analyse van wat je nodig hebt om je werkelijke behoefte 
te bepalen. Dat kan namelijk verschillen per omgeving. 
CRM moet daarop altijd ondersteunend zijn. 
Daarna zou ik bij referenties kijken. Hoe hebben zij 
gekozen? Dat geeft je meer duidelijkheid in waar klanten 
mee te maken hebben gehad. CRM implementeren 
is namelijk niet ‘plug and play’. Het loont dus om je te 
verdiepen in een klantcasus.”

ShipSupport is de maritieme 
one-stop-shop. Booteigenaren 
vinden bij ShipSupport meer 
dan 1 miljoen maritieme 
onderdelen van meer dan 
2.000 merken in één webshop.

Klanten kunnen alle relevante maritieme 
verbruiksmaterialen, reserve-onderdelen en 
apparatuur in één bestelling opvragen, Ship-
Support verzamelt ze wereldwijd en levert de 
bestelling in één zending aan de klant.

ShipSupport is een startup in de maritieme 
sector en bedient vanuit Kinderdijk met een 
klein salesteam van 10 mensen zo’n 4.000 
relaties. 

www.shipsupport.com
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Facts

Klantvraag
ShipSupport was als 
startup al snel toe aan 
een CRM-systeem dat 
bijdraagt aan groei. De 
wensen waren helder: de 
oplossing moet service en 
sales combineren en het 
bedrijf 360-graden inzicht 
geven in klanten. Ship-
Support wilde met CRM 
haar service verbeteren en 
klanten sneller aan nieu-
we scheepsonderdelen 
helpen. Daarnaast was het 
behalen van salestargets 
een doel om als startup 
snel te kunnen groeien. 

Periode
Maart 2019 - Januari 2020

Een CRM-systeem dat 
bijdraagt aan groei
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