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Inleiding 
Tijdens dit onderzoek ga ik de onderscheidende factoren van Profix IT onderzoeken op het gebied 

van AGF-software. Profix heeft al vele jaren ervaring in de sector, dus kan deze ervaring zich vertalen 

in een unieke applicatie met verscheidene verkooppunten.  

Doel 
Het doel van dit onderzoek is ontdekken welke functionaliteiten bij concurrenten nog niet of beperkt 

aanwezig is om daarmee een onderscheidende factor voor Profix te omschrijven. 

Onderzoeksvraag 
Welke functionaliteiten moeten aanwezig zijn binnen de app om competitief te blijven? 

Hypothese 
Mijn verwachtingen met betrekking tot de AGF markt is dat het niet de modernste bedrijven zijn. 

Ondanks dat de focus ligt op vervoer en logistiek, verwacht ik dat alles it-gerelateerd niet van de 

meest geavanceerde software gebruikmaakt. Om die reden is de app op zichzelf al een unique selling 

point. De onderscheidende factor is daarom bij de app zelf al aanwezig. 

 

  



Onderzoek 
Profix IT bevindt zich in een zeer drukke markt. Wat ik verwacht had was een markt met veel 

‘ouderwetse’ technologie en weinig IT. Dit blijkt niet te kloppen, er is namelijk een grote markt aan 

AGF-software. Vele bedrijven maken software voor deze markt.  

 

 

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, is Profix qua zichtbaarheid goed op orde. Profix is het 

tweede resultaat en men kan de site daarmee dus eenvoudig vinden, als één van de topresultaten 

voor AGF-software. Ook is bij het gebruik van een zoekmachine goed te zien dat er veel AGF-

softwarebedrijven zijn.  

 

 

 



Bovendien heb ik een site weten te vinden waar een overzicht is gemaakt voor AGF bedrijven. 1 

Hierbij wordt snel duidelijk hoe overvol deze markt is.  

 

Het belang van onderscheidende factoren is hiermee duidelijk. Het is voor Profix een prioriteit om op 

te vallen tussen alle bedrijven die min of meer hetzelfde aanbieden. 

 

 

 

 

 



Analyse bedrijven 
Voor het ontdekken van een erg sterke onderscheidende factor, onderzoek ik elk bedrijf dat ik kan 

vinden dat AGF software maakt. Wat blijkt uit de lijst op softwarepakketten.nl, is dat de meeste 

bedrijven niet specifiek gefocust zijn op het verkopen van AGF software. Het merendeel van de 

bedrijven maakt vele soorten software en is dus niet zo gespecialiseerd als Profix. Hiermee heeft het 

bedrijf dus al een unique selling point te pakken.  

Hieronder specificeer ik wat de bedrijven doen en wat er nog aan verbeterpunten zijn bij hun 

software. 

 

Logivert 

 

Zoals groot op de voorpagina staat, richt Logivert zich op retail en groothandel. Zij richten zich op een 

groot aantal sectoren, onder andere de volgende: 

• E-commerce 

• CRM 

• Kassasoftware 

• Artikelbeheer 

• Orderbeheer 

• Magazijn- en voorraadbeheer 

• Leveranciers en inkopen  

• Fulfilment 

• Data import en export 

• SEO 

  



Hoewel veel bedrijven dus nut kunnen halen uit de software van Logivert, is dat voor de AGF markt 

ook meteen de valkuil. Het is geen specifiek AGF bedrijf en daarmee dus niet erg gespecialiseerd in 

deze markt. Ze richten zich op de volgende markten: 

• Groothandel 

• Food 

• Zorg en welzijn 

• Retail 

• E-tail 

Hoewel food dus een belangrijke selling point is voor Logivert, is het dus niet eens de belangrijkste. 

Op de referenties-pagina staat wel een food-bedrijf, maar op de homepage staat er geen AGF bedrijf 

bij het kopje referenties. Omdat dit bedrijf veel algemene software maakt, is het dus geen directe 

concurrent van Profix. 

Het niet specifiek richten op de AGF markt geldt voor veel bedrijven. Ook Softmaat Online solutions, 

Brincr, Microsign, Infor, DNA services, BrickX, Axians en Alfapro richten zich op veel meer branches 

dan alleen AGF. Daarmee zijn ze een stuk minder gespecialiseerd dan Profix en dus geen 1 op 1 

concurrent.  

 

Weightmanager 

 

Weightmanager is, in tegenstelling tot Logivert, specifiek gericht op de voedselmarkt. Wat echter op 

de homepagina heel duidelijk is, is dat het kassa-software is. Er kan met de uitgebreidere pakketten 

wel gekozen worden voor een koppeling met boekhoudprogramma’s en webshops. Echter is deze 

software geen directe concurrent van de app van Profix, aangezien die gericht is op logistiek, waar 

geen oplossing voor lijkt te zijn bij weightmanager. 

 

  



Aptean 

 

Aptean is een van origine Amerikaans bedrijf met een Nederlandse vestiging. De focus ligt op 

voedsel, maar ze maken ook software voor fabrieken en retail.  

Qua professionaliteit heeft dit bedrijf nog veel te doen. Naast het drukke en enigszins 

‘schreeuwerige’ uiterlijk, is er een taalprobleem. Tenzij dat het een groot internationaal bedrijf 

betreft, zal het voor de wat meer lokale en middelgrote bedrijven van belang zijn dat alle 

communicatie in het Nederlands verloopt. Deze site is standaard in het Engels, en vreemd genoeg is 

er een technisch probleem waardoor de Nederlandse versie niet aangeklikt kan worden.  

Hoewel dit natuurlijk niets zegt over de kwaliteit van het product, kan ik me voorstellen dat de 

(kleinere) bedrijven afhaken bij het zien van de uitsluitend Engelse site. Daarom hoeft Profix 

hoogstwaarschijnlijk niet al te veel te vrezen voor concurrentie van dit bedrijf, mogelijk op wat 

internationale spelers na. 

  



Greencommerce 

 

Greencommerce is waarschijnlijk de meest directe concurrent van Profix, aangezien ze zich ook 

exclusief richten op de AGF markt en de logistiek daarvan. Ook heeft de site een professioneel 

uiterlijk en vele overtuigende referenties. 

Als AGF bedrijf zou ik behoorlijk onder de indruk zijn van de software van Greencommerce. Hoewel 

het op de site niet duidelijk wordt of ze mobiele apps hebben voor logistiek, lijkt het erop dat het 

software pakket behoorlijk compleet is.  

Dit bedrijf is ook het eerste resultaat op DuckDuckGo, net boven Profix. Overigens staan beide 

bedrijven op Google minder hoog in de lijst, en Profix staat zelfs niet op de eerste pagina als er 

gezocht wordt op ‘AGF software’. Het is duidelijk dat Greencommerce de meest directe en 

belangrijke concurrent is van Profix. 

  



RBK 

 

RBK is ook een belangrijke concurrent van Profix. Enkel gericht op de voedselindustrie, maakt dit 

bedrijf softwarepakketten gericht op onder meer logistiek en transport voor AGF bedrijven.  

Hoewel de website qua uiterlijk niet direct professionaliteit uitstraalt, spreken de resultaten voor 

zich. Als ik zie wat er geschreven wordt op de site, heeft dit bedrijf wel degelijk veel kennis over dit 

vakgebied. 

Waar dit bedrijf verschilt van Profix, is dat het erg lokaal georiënteerd is. Profix daarentegen is ook 

nationaal gericht. Waar RBK dus voornamelijk concurrerend gaat zijn, is de lokale, kleinere bedrijven.  

De tone of voice is overigens wat informeel, maar dit werkt erg goed in dit geval. Mogelijk is dit nog 

een inspiratiepunt voor de toch wat zakelijkere Profix. 

  



Potatosystem 

 

Het Potatosystem van Pioen Partners is, zoals de naam al doet vermoeden, een sofwaresysteem 

specifiek voor aardappelen. De software is cross-platform en richt zich op functionaliteiten zoals 

communicatie en transport.  

In tegenstelling tot de andere bedrijven van deze lijst, is het Potatosystem juist te specifiek om een 

directe concurrent te zijn van Profix. Een bedrijf dat in meer AGF sectoren actief is zal nooit kiezen 

voor het Potatosystem. De enige waarbij Profix concurrentie kan ervaren van het Potatosystem is 

bedrijven die zich exclusief op aardappelen richten.  

  



Pantheon automatisering 

 

Eerder eigendom van RPO ict solutions, is Pantheon het nieuwe thuis voor AGF software genaamd 

FreshNG. De software is een alles in een pakket voor de AGF sector. 

Opvallend is dat RPO veel gespecialiseerder was dan Pantheon. Onder RPO was de AGF markt de 

grote focus. Dit is niet meer het geval bij Pantheon, en nu is het slechts één van de onderdelen.   

Daarmee verspeelt dit bedrijf de specialisatie die ze eerder wel hadden om beter te kunnen 

concurreren met Profix. 

  



Keelings knowledge 

 

Keelings Knowledge is een bedrijf specifiek gericht op de AGF sector. Alles is duidelijk in het 

Nederlands en ziet er professioneel uit. Alles wijst erop dat dit bedrijf in exact dezelfde branche 

zitten als Profix en ook erg vergelijkbare producten maken. 

Het grootste verschil dat via de website te zien was, is dat het een stuk internationaler gericht is dan 

Profix. Voor zover bekend richt Profix zich helemaal niet op de internationale markt.  

  



Opvallen in een overvolle markt 
Het is duidelijk; Profix moet met iets bijzonders komen om de concurrentie aan te kunnen met alle 

andere bedrijven die zich in deze sector bevinden.  

De eerste stap om concurrerend te blijven is uitsluitend op de AGF markt richten. Dat geeft een 

gespecialiseerde indruk en laat zien dat er over dit onderwerp veel kennis aanwezig is.  

Daarnaast is het van belang dat Profix in communicatie Nederlands naar het bedrijf blijft, aangezien 

dit een vertrouwde indruk geeft voor de wat kleinere bedrijven. Door Nederlands te spreken tegen 

het bedrijf, geven ze de indruk van een persoonlijke behandeling. Dit is erg belangrijk, met name 

voor de kleinere AGF bedrijven. 

Ook belangrijk is om de daadwerkelijke app juist meertalig te maken. Dit is niet ten behoeve van het 

bedrijf maar voor de medewerkers. In de AGF markt werken veel personen die geen Nederlands 

kunnen, en de gerealiseerde app moet dus meertalig zijn. Dit is iets dat ik nergens tegenkwam als 

verkooppunt bij de andere bedrijven, terwijl dit wel van groot belang is.  

Ten slotte moet de app cross-platform zijn. Hoewel dit (hoogstwaarschijnlijk) niet volledig uniek is, is 

het wel een goed verkooppunt om de app op elk apparaat te kunnen installeren. Op deze manier kan 

de app op lange termijn niet alleen op tablets geïnstalleerd, maar ook op persoonlijke telefoons en 

andere besturingssystemen. Door de app in React native te ontwikkelen, leggen we de fundering al 

voor het cross-platform maken. Dit wordt waarschijnlijk niet meteen door mij en de stagiaires 

geïmplementeerd, maar we ontwikkelen de app wel zo dat het gemakkelijk is om dit later nog toe te 

voegen. 

 

  



Conclusie 
Profix bevindt zich in een hele krappe markt. Het aantal bedrijven dat software maakt voor de AGF 

sector is veel groter dan ik had ingeschat. Hoewel de meeste bedrijven zich niet exclusief op AGF 

richten, zijn er ook een aantal bedrijven die hier echt hun business model van hebben gemaakt, net 

als Profix.  

Ook van de bedrijven die zich minder specialiseren kan Profix concurrentie ervaren. Ondanks dat ze 

niet specifiek een AGF bedrijf zijn, maken ze er wel software voor en zijn het dus wel concurrenten.  

Om ervoor te zorgen dat Profix kan concurreren dient de app aan de volgende voorwaarden te 

voldoen. 

• De app moet enkel voor de AGF sector ontworpen zijn en geen andere doelen hebben, 

zodat er voldoende focus is, 

• De app moet bij eerste gebruik in het Nederlands ingesteld zijn om de communicatie 

vertrouwd te maken. Ook eventuele beheerdersmeldingen moeten in het Nederlands 

zijn, 

• Tegelijkertijd moet er een zeer duidelijke optie zijn om de taal eenvoudig te wijzigen, 

waardoor medewerkers die de taal niet machtig zijn in de eigen taal kunnen lezen, 

• De Profix app moet daarnaast geschikt zijn voor cross-platform. Dit kan bijvoorbeeld een 

daadwerkelijke cross-platform app zijn of een die gemakkelijk geschikt kan worden 

gemaakt voor meerdere platforms.  

Deze vier punten zijn dan ook antwoord op de onderzoeksvraag: Welke functionaliteiten moeten 

aanwezig zijn binnen de app om competitief te blijven? 

 

 

 

 

 

  



Bronnen 
1 https://www.softwarepakketten.nl/software_bra/189&bronw=1&mnr=133/agf_software.htm 

 


