De switch van transactie
naar relatie
met een ijzersterk
abonnementsmodel
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De weg naar een relatiegedreven business
De subscription-economy is booming. En rb2 knalt volop en voorop mee.
Consumenten veranderen; waar het de klant vroeger om producten ging,
draait het nu om langdurige relaties. Vandaar die explosie aan nieuwe
businessmodellen zoals Netflix, Uber en Spotify. Modellen die niet alleen fijn zijn
voor de consument, maar ook ontzettend goed helpen om je inkomstenstroom te
voorspellen.
rb2 heeft flinke ervaring met zowel de technische als functionele inrichting
van zogeheten subscription platformen. Als technisch ontwikkelaar
ondersteunen wij veel klanten bij het lanceren, inrichten en onderhouden van
abonnementsmodellen. Onafhankelijk, of samen met onze strategische partner
Subscription Factory, één van Zuora’s toonaangevende EMEA implementatie- en
consultancypartners.
Met de uitgebreide ervaring van rb2 in het realiseren van abonnementsmodules
en het strategisch advies rondom abonnementsvormen van onze partner
Subscription Factory, helpen wij klanten om volop mee te draaien in de
subscription-economie. Zo hebben wij dit onder andere gedaan voor
elektronicaconcern Philips, dat in de Nederlandse markt pionier is in het
aanbieden van persoonlijke verzorgingsproducten als abonnement. En in het
verleden voor online boekenreus BookChoice met zijn razend populaire boek-alsabonnementsmodel.

Subscription platformen in de praktijk
In deze PDF hebben we twee praktijkvoorbeelden voor je gebundeld. Lees hoe
de subscription platformen van Philips en DAF er onder de motorkap uitzien en
hoe deze platformen deze organisaties hebben geholpen bij het aanbieden van
abonnementen aan hun klanten en gebruikers.
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CASE

Persoonlijke verzorgingsproducten
Direct in huis en maandelijks opzegbaar
De subscription-economie draait op volle toeren en Philips draait volop en
voorop mee. Met de inzet van rb2 en partner Subscription Factory is de
e-commercewebsite van Philips uitgebreid met verschillende abonnementsvormen.
Betaal je Lumea product in termijnen af of ontvang elke maand nieuwe
opzetstukken voor je Sonicare tandenborstel. Via de my-account sectie kun je je
abonnement beheren; wel zo handig!

Philips Lumea of Sonicare producten
Nu aanschaffen als abonnement

Tools & technieken
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Onze uitdaging
Multinational Philips heeft al een flink e-commerce platform staan. De door
rb2 gerealiseerde applicatie moest daar naadloos inpassen. Dat betekent een
pixelperfect front-end die geen haar afwijkt van de Philips huisstijl. En een
volledige integratie met de Salesforce-omgeving en de payment service provider
van Philips.

Het resultaat
Door de inzet van Subscription Factory en rb2 staat er een lean maar technisch
sterke abonnementsmodule die klaar is voor toekomstige uitbreiding binnen
Philips. Voorlopig alleen in Nederland beschikbaar, maar internationaal
schaalbaar. En dat is Philips zeker van plan! En met Zuora als ruggengraat zijn die
mogelijkheden eindeloos.

Onze werkwijze
Op aanvraag van onze partner Subscription Factory heeft rb2 de technische
realisatie verzorgd voor dit nieuwe businessmodel van Philips. Deels gebouwd
op sterke rb2-techniek en deels door een koppeling met het Zuora-platform, een
complete subscription-engine. Samen met Subscription Factory, een van Zuora’s
toonaangevende EMEA implementatie- en consultancypartners, heeft het rb2
ontwikkelteam via een Scrum-aanpak een allereerste MVP gebouwd.
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CASE

Connected trucks
Voor elke truck een passend
abonnement
DAF Connect biedt eigenaren van een wagenpark real-time inzicht in de prestaties
van en status van hun vloot. Deze online portal is de kern van de Connected
Driving activiteiten van DAF. rb2 heeft voor DAF een portal gebouwd waarin
wagenparkbeheerders extra functionaliteiten binnen DAF Connect kunnen
aanschaffen op abonnementsbasis.

Functionaliteit uit- en inschakelen
Voor de hele vloot, of één specifieke truck
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Onze uitdaging
Het beheren van één of een handjevol abonnementen is niet zo complex of
tijdrovend. Maar wat als een wagenparkbeheerder de abonnementen van soms
wel duizenden vrachtwagens moet beheren. Hoe start of annuleer je makkelijk
een abonnement voor één truck? Of voor alle trucks van een bepaald type? En
niet geheel onbelangrijk: hoe houd je controle over de kosten?
Verder was de gebruikerservaring binnen deze portal ontzettend belangrijk.
Bijvoorbeeld om de duizenden vrachtwagens en dito abonnementen efficiënt en
makkelijk te kunnen beheren; het gaat tenslotte om flinke bedragen per maand.
Ook is het prettig voor wagenparkbeheerders om op een gebruiksvriendelijke
manier te kunnen zoeken en filteren per gebruiker, truck of abonnement om zo
snel vragen te kunnen beantwoorden.
Het beheer van abonnementen en facturatie leggen we bij Zuora, hét platform
dat je hiervoor wilt inzetten. Gezien de complexiteit en diversiteit van de
functionaliteiten die DAF nodig had, hebben we vrijwel alle Zuora-features
geïmplementeerd binnen de portal voor wagenparkbeheerders. Het Zuoraplatform doet dienst als productcatalogus, inclusief de prijzen, facturatie
en belastingen. Zo kan DAF automatische facturatie-runs uitvoeren via de
verschillende betaalmethodes waaruit klanten kunnen kiezen.

Het resultaat
Voor de ontwikkeling van het DAF-platform werd gekozen voor een combinatie
van maatwerk rb2-technologie en Zuora. Nu staat er een solide portal waar
wagenparkbeheerders elke gewenst actie kunnen uitvoeren met betrekking tot
de abonnementen op hun vrachtwagens. Voor DAF is deze portal de start van het
aanbieden van ‘subscription based services’.
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Onze werkwijze
Samen met onze partner Subscription Factory is dit traject aangevlogen als een
MVP. DAF had flinke ambities en we wilden daarom snel resultaten laten zien.
Voorafgaand aan de eerste sprint hebben we een paar pittige refinementsessies gedaan om het volledige landschap in kaart te brengen. Het integreren
van nieuwe (externe) componenten in je eigen IT-landschap is altijd spannend.
Het was belangrijk om in een vroeg stadium de impact al te analyseren en
vooruit te denken op de langetermijn houdbaarheid van zulke integraties. Aan de
ene kant wil iedereen zo snel mogelijk beginnen. Maar het eerst in kaart brengen
van de belangrijkste componenten en de gevolgen daarvan op de bestaande ITomgeving helpt enorm om samen comfortabel te starten.
Zodra de kaders stonden, zijn we begonnen aan de eerste sprint, in nauw
contact met stakeholders vanuit DAF. DAF kent de gebruikers en hun producten
(trucks/apps) als geen ander. Beter dan wij ooit als externe specialisten zouden
kunnen. Door tijdige feedback-loops in te bouwen, zorgden we ervoor dat we
precies datgene bouwden dat aansloot bij de behoeften van DAF en hun klanten
en gebruikers. Dankzij die korte feedbackloops konden we tijdig bijsturen en zo
tot de ideale MVP komen.
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CASE

Een abonnement voor slimme ovens
Het Internet of Things in je keuken
Miele@home verbindt slimme huishoudelijke apparaten, die vervolgens kunnen
worden beheerd met de app van Miele. rb2 breidde de functionaliteit van deze app
uit met een abonnementsportal. Dit biedt consumenten die producten uit de smart
home-reeks van Miele hebben de mogelijkheid om premium IoT-functies aan te
schaffen.

Haal het maximale uit je slimme oven
Naadloze synchronisatie tussen de
webwinkel, app en oven
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Onze uitdaging
Miele wilde abonnementsmodellen introduceren die aansloten op de nieuwe IoTstrategie. De fabrikant wilde daarmee de banden met klanten verder aanhalen,
te beginnen met degenen die een slimme oven in huis hadden. Samen met onze
partner Subscription Factory kregen we opdracht om een technisch ontwerp
voor een integrale abonnementsoplossing te ontwikkelen en realiseren. Deze
oplossing moest bijdragen aan een gestructureerd en duurzaam gebruik door
klanten en bovendien inzetbaar zijn voor andere diensten van Miele.
rb2 ontwikkelde met succes de frontend, de facturatie-engine op basis van
Zuora en een voor abonnementen op het lijf geschreven afrekenproces en
winkelervaring. De MVP van de oplossing voor slimme ovens werd binnen
slechts zes weken uitgebracht.
Miele wilde daarnaast dat gebruikers het abonnementsgebaseerde
e-commerceplatform als integraal onderdeel van de Miele@home-app zouden
ervaren. Een van onze creatieve uitdagingen was om een hoogwaardige UI te
ontwikkelen met de vertrouwde look en feel van Miele.

Het resultaat
In nauwe samenwerking met het team van Miele implementeerde Subscription
Factory met succes de facturatie-engine van Zuora gecombineerd met de
speciaal op abonnementen toegespitste winkelervaring en het bijbehorende
betaalproces. Binnen zes weken kon de oplossing voor de slimme ovens van
Miele live gaan.
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Onze werkwijze
Dit project kenmerkte zich door korte deadlines, een sterke focus op de MVP en
de noodzaak van naadloze integratie met de app en ovens van Miele. Dit vroeg
om agile ontwikkeling en resulteerde in een MVP die in slechts drie sprints werd
afgeleverd. We zetten rechtstreekse communicatielijnen op tussen de creatieve,
technische en business-teams van Miele en onze eigen onshore en offshore
teams.
Zoals gebruikelijk hebben we bij het ontwikkelen van deze MVP toekomstige
groei ingecalculeerd. De oplossing is schaalbaar, zodat Miele deze ook kan
inzetten ten behoeve van nieuwe abonnementsinitiatieven voor andere slimme
producten van het merk.

Wil je meer weten over
deze cases?
Vanzelfsprekend wordt er met een
passend, uitgebreid team gewerkt aan
deze projecten, maar wanneer je meer
details wilt weten, moet je echt zijn bij:
Mark van der Ploeg
CPO
+31 (0)299 200800
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