CASE STUDY

KIWITZ
• Opgericht: 1954
• Web: kiwitz.nl
• B2B
• Branche: Groothandel
• HQ: Ulft

Kiwitz heeft een nieuwe website gelanceerd
op het ecManager platform. Daar waar de

techniek nog prima voldeed, was er behoefte
aan een nieuwe look and feel. Bij ecManager
is dit een eenvoudige update, omdat de

presentatielaag en de logicalaag binnen het
systeem gescheiden zijn.

EEN NIEUWE VOORKANT OP EEN
TOEKOMSTGERICHTE ACHTERKANT
Het creatieve team van implementatiepartner De
Nieuwe Zaak heeft een nieuw design ontwikkeld
voor de presentatielaag van het platform. Het
redesign van de homepage en header geven de
website een nieuwe, frisse, look.
Daarnaast is de userexperience van de
checkout en het menu verbeterd, op basis van
gebruikersonderzoeken. De checkout is compacter
gemaakt zodat de eindgebruiker minder snel
afhaakt in het checkoutproces. De conversie in
deze stap is nu sterk verbeterd.

“

Het platform helpt ons verder door
het mogelijk te maken dat de lookand-feel aan te passen is zonder de
achterkant aan te passen.
Mirjam de Rink, Ecommerce Manager bij Kiwitz

UITDAGINGEN

De uitdaging voor Kiwitz was dat de look en feel niet
meer aansloot bij de behoefte van het merk.

OPLOSSINGEN

Een nieuwe voorkant van de webshop, zonder
aanpassing van het commerce platform was de
oplossing voor Kiwitz. Zowel het design als interactie
van bijvoorbeeld de check-out werd aangepast.

RESULTATEN

• Een nieuwe look en feel.
• Een positief effect op de conversie in de
checkout.

IMPLEMENTATIEPARTNER:
DE NIEUWE ZAAK

De Nieuwe Zaak is Gold
implementatiepartner van
ecManager. Sinds de oprichting

• Binnen vier weken een nieuw design live.

van ecManager is De Nieuwe

DATA EN LOGICA SCHEIDEN?

ontwikkeling van ecManager.

ecManager zijn gescheiden. In de praktijk betekent

heeft op dit moment in totaal

De data-, presentatie- en logicalaag van
dit dat de look-and-feel van de webshop
aangepast kan worden zonder dat de achterkant

Zaak nauw betrokken bij de
De digital commerce specialist
80 ecManager implementaties
met succes opgeleverd en

van de shop aangepast moet worden.

geïmplementeerd.

VOORDEEL VAN EEN ONTWIKKELPLATFORM

Industry: Digital Commerce

Bij deze case komt het voordeel van een modern
en flexibel, single-tenant commerce platform goed

Size: 100 medewerkers
Web: denieuwezaak.nl
HQ: Zwolle

naar voren. In ecManager zijn data-, logica- en
presentatielagen van elkaar gescheiden. Dit maakt
het voor Kiwitz mogelijk om binnen het standaard
commerce platform, business logica, interactie en
ontwerp op maat aan te passen. De techniek kun je
hierdoor inzetten om onderscheidend vermogen
en concurrentievoordeel te creëren.
In de e-commercebranche
zijn er verschillende
soorten oplossingen
mogelijk, waaronder een
multi- of singletenant
commercesysteem.
ecManager is een
voorbeeld van een singletenantoplossing. Bij een
multi-tenantplatform zit
je vast aan een bepaald
stramien. Bij ecManager bepaal
je zelf hoe je storefront eruit ziet.
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