
SOPHIA® – UW DIGITALE ASSISTENTE

Van aanvraag tot offerte in een minuut
Via  Sophia® –  Sophisticated  Intelligent
Analyzer  –  hebben  klanten  dag  en  nacht
directe  toegang  tot  het  machinepark  van
247TailorSteel. Klanten kunnen 24/7 digitale
ontwerpen  (DWG,  DXF,  STEP)  uploaden,
binnen een minuut een offerte krijgen en zelf
de gewenste levertijd kiezen.

Maakbaarheidscheck op kant- en zetwerk
Een  recente  ontwikkeling  in  Sophia® is  de
geïntegreerde  maakbaarheidscheck  op  kant-
en  zetwerk.  Klanten  komen  daarmee  vanop
elke locatie met een actieve internetverbinding
snel te weten of hun kant-/zetwerk maakbaar
is  op  de  247TailorSteel  machines,  en  dat
voorkomt  vertraging  in  de  doorlooptijd,  van
de offerte tot de levering.
Om het  werken met Sophia® voor  de klant
nog  efficiënter  en  gemakkelijker  te  maken,
riep de firma Sophia’s blog in het leven, met
de rubriek ‘Feature Friday’. Elke laatste vrijdag
van  de  maand  presenteert  ze  daarin  een
bestaande of nieuwe feature van Sophia®. 

UITBREIDING VOOR BETERE BEDIENING

Door  het  succesvolle  concept  vinden  steeds
meer  metaalbewerkingsbedrijven  hun  weg
naar  247TailorSteel.  Vandaag  heeft  het
bedrijf  drie  vestigingen,  alle  in  de  ruimere
regio  rond  de  grens  tussen  Nederland  en
Duitsland. Om ook klanten dieper in Duitsland
te  kunnen  bedienen  zijn  er  vergevorderde
plannen voor een fabriek nabij Ulm. 

247TailorSteel komt naar België
247TailorSteel heeft sinds ruim een jaar twee
regionale salesmanagers voor België, en die
hebben  niet  stilgezeten.  Terwijl  bij  onze
Noorder-  en Oosterburen de groei vanwege
het coronavirus is afgevlakt, ziet het ernaar uit
dat  het  bedrijf  zijn  omzet  in België  eind dit
jaar  zal  hebben  verdubbeld,  met  een
verwachte omzet van zo’n 3 miljoen. Door de
groeiende  behoefte  en  omzet  in  ons  land
denkt het bedrijf  ook aan een productievesti-
ging in België. Momenteel bedient het voorna-
melijk  Nederlandstalig  België.  Om  ook
klanten  in  het  Franstalige  landsgedeelte  te
kunnen helpen – en gelijk  ook de beoogde
groeidoelstelling  te  realiseren  –  richt
247TailorSteel  zijn  marketingmachine,
website en Sophia® deze dagen daarop in.
De bedoeling is om dat rond te krijgen tegen
eind dit jaar of begin 2021. 

HOGE KLANTTEVREDENHEID EN 
LEVERBETROUWBAARHEID

Door te investeren in Sophia® en operationele
processen  blijft  de  firma vooroplopen  in  de

markt.  247TailorSteel  blijft  continu  werk
maken  van  een  hoge  klanttevredenheid  en
leverbetrouwbaarheid.  In  Nederland  is  het
vandaag al mogelijk om binnen de 48 uur te
leveren.  In  België  is  dat  momenteel  nog
48+24 uur,  maar  de  firma werkt  ook  voor
België aan een dergelijke korte levertermijn.
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R E P O R T A G E

Bij een online offerteaanvraag 
controleert Sophia realtime of de 
producten te maken zijn door 
middel van  de machines van 
247TailorSteel

47TailorSteel is dit jaar voor de 
vierde keer op rij opgenomen in de 

lijst Top 250 Groeibedrijven van 
Nederland. De leverancier van op maat
gesneden metalen platen en buizen wint
ook in ons land aan bekendheid, zoveel
mag worden afgeleid uit de verwachte 
verdubbeling van de omzet eind dit 
jaar. Om de westwaartse groei verder 
te faciliteren plant de firma de komende
jaren zelfs een productievestiging in ons
land. Wie een verklaring zoekt voor de 
groei, komt algauw uit bij het inhouse 
ontwikkelde onlineplatform van 
247TailorSteel. Maak kennis met 
Sophia®.
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