je luistert naar het ecommerce cafÃ
blijf vanaf nu altijd op de hoogte van
de laatste trends en ontwikkelingen in
trend ecommerce
schenk je favoriete drankje in
en luister naar informatieve blog zijn
post
leren van andere succesvolle e-commerce
ondernemers en blijf op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen
hier is uw host drieste helder is elke
dag black friday
hele goede vraag ik denk als ik kijk
waar waar we op de men er zitten zeg
maar qua periode dan moet ik er haast
zeggen ja elke dag is back waarin
misschien niet voor elke ondernemer maar
voor de ondernemers waar ik mee bezig
ben is het gewoon elke dag
supersale supersale ja
aparte dit gaat echt mega harten bedoel
het grappig is
vanavond toevallig ook weer in een super
sale die plaatsvindt niet in nederland
maar klant zich maar een waar ik nu werk
in de midden-oosten en die gaat vanavond
weer in me los en dat is zo
de komende weken elke dag en sinds we
begonnen zijn met corona heeft iedereen

alleen maar online
verkopers of in die gedaan kunnen worden
ze kunnen niet eens meer zeg mijn lokale
store to dus ja concreet het is gewoon
plek waar dr idee kijk eens aan ja
misschien heb je hem al herkend maar ray
bogman
werkzaam bij adobe product tot willen de
vijf minuten geleden zei je nog ado be
ja maar ben gecorrigeerd is adobe
ja het is adobe jaar en daar doe je
magento ja inderdaad en je titel is een
magento junior business solution
architect meer klopt met een mondvol
haast zeggen oh ik denk het eigenlijk
wat betekenen dat eigenlijk het grappig
is interne zeg maar u moet ook wel
biercÃ e het business solution architect
was even rond zeggen of magento persen
eerst maar het komt er eigenlijk op neer
is dat wij vanuit magento ons bezig
gehouden met het pre-sales gedeelte van
en oppertunity de stellen in dit geval
een desbetreffende klant wil dan magento
toe heeft de hulp bij nodig om de
implementatie van elkaar te krijgen of
zit met een bepaald vraagstuk
gerelateerd aan performance of willen

module gemaakt hebben
dan gaan we een gesprek aan met de
desbetreffende ondernemer
gaan dan kijken okay wat zijn naam
requirement zeg maar die zijn echt zeg
maar hebben dus is in dit geval hij nu
maken ondersteunen supporter tot
compleet nieuwe omgeving bouwen of de
migratie van twente 1 a 2 dus ook bij
spreek een vraagstuk
dan ga ik dat architect met daarnaast
vaker nog een technical architect aan de
slag om te kijken van okÃ

wat zijn die

vraagstuk en hoe kunnen we die
onderdelen wel kan inzetten dan maken we
daar een complete
voorstellen eindelijk voor voor de
desbetreffende klant en
moment dat er een goede match is dan
gaan we concreet en dat uitvoeren de
stam dan zal ik hem moet zorgen dat er
een team van die chauffeurs moet komen
project manager moet erbij en dan gaan
we de desbetreffende project eigenlijk
realiseren is eigenlijk is dus die
business architect verantwoordelijk van
het pre-sales gedeelte doden met de
complete oplevering dus eigenlijk is die
volledig als ondernemer zijnde bezig om

de andere ondernemer van a naar z te
kunnen helpen
is het dan een soort van commerciÃ«le
functie over technische functie bij de
eigenlijk is dit is een ik denk haar
zowel is een online functie
en normaal als je in dit geval dat een
persoon
ik steeds en dan werd het overgedragen
een ander persoon
maar we merken in dit geval bij magento
adobe in dit geval is dat de
desbetreffende architect natuurlijk heel
goed 2 dus het gaat om het product
magento in deze hoedanigheid wat nou die
klant nodig heeft maar begeleid in motor
bij van de begin traject en tot en met
een eind traject van moment is je
bepaalde keuzes hebt gemaakt en kun je
niet zomaar overdragen ring met anders
en je bent als team begonnen in dat hele
traject om die reden ze realisatie zich
mol te kunnen pakken
dit is meer in dit geval dan alleen maar
een taak een rol en dat valt erin als je
tag doet in dit geval het hele hele
verhaal meenemen maar dan ben je vast
niet betrokken bij kleinere webshop of

een hele goede vraag
kleinere webshops dan is mijn vraag
eigenlijk wat is klein dat ze wat aldus
een kleine
webshops heel groot geworden
als ik het nu heb over zichtbaar 15
producten misschien
en een order of twee per dag nee dat
zijn die zeg maar de desbetreffende
klanten waar wij vanuit magento
adobe aanslag aan maar Ã Ã n geval de
partijen die in het
smb periode zitten small business om me
nemen
engelse term zeggen te gebruiken het
middenkader ook een benul onbekend
die helpen wij uiteindelijk ja doel te
groeien of of afhankelijk van hun vraag
die ze hebben op te pakken en de twee
realiseren
okÃ

kan je ook bedragen bij noemen wat

het is zo'n
als je in jou en je schakelen wat voor
gemiddelde bedragen komen naar de spraak
hangt weer door of of eigenlijk af van
van zeg maar de sushi maar en we hebben
op dit moment trajecten lopen en hoe is
ook wel een voor strik waarin we zeg
maar ondernemer zeker in deze business

tijd qua en snel online moet u zijn met
magento begint dat onder de bij zich
maar 10 20k
om zeg maar met een vorstelijke de slag
te kunnen gaan en dan krijg je zeg maar
binnen x aantal weken en complete
magento commerce omgeving op de mission
to cloud te beschikking en dan kun je
zelf eventueel nog wat dingetjes
finetunen of je zicht van haar willen
ook graag dat je dat oppakt en top een
heel pakket uit grasmere
mijn principe time to business kan
relatief zeg maar snel zijn en dan is er
een middel van zo vast werk elke
en als je dus zeg maar nu van een
magento een naam agent o2 wil
ja
die vul je doet 500.000 euro omzet
je hebt vijf duizend productjes dan wel
een zo'n traject doe je dat ook of ja ja
het grappige is natuurlijk als als ik
vergelijk ik zeg maar magento en dan is
mijn uitgangspunt is dan zal dit van okÃ
wat heb ik nou precies om van webshop en
ik vind dat de losse magento gril van
alles van hoe ziet die winkel in elkaar
en ik gebruik er is de analogie met dat

nummer of ik al op straat ingelopen en
ik heb daar een winkel om dan is dat een
volledig ingerichte winkel hem en
kassasystemen personeel met ricky met
kleding en maar we zijn wel zorgt er bij
naar stelt dat dat pan zou zeggen ik
moet nu verhuizen naar de kinkerstraat
om of een tegenovergestelde noemen
ja dan weten we in dit geval dat paul
misschien dezelfde vierkante meters
heeft maar misschien zeggen ze nou wezen
als toch deze keuze doen dan halen we
dit weg want dat was toch niet efficiÃ«nt
dus ik moet er iets anders bij zetten
nou eigenlijk zijn dat de requirements
die wil ik afstemmen om maar ook in dit
geval kijker gelijk van deze
transformatie zoals ik het noem oftewel
eigenlijk een digitale transformatie
beetje fancy je dan heb ik de migratie
maar het is echt op een transformatie
wat wil je nou hebben we de komende
jaren ook al gebruiken we het systeem
magento
het blijft de vraag wat is jouw een
jaarplan twee jaar drie jaar
nee dat zit meer aan de strategie kans
en hoe kan ik naar verzorgen tot datgene
waar je in eerst anse investering

verstopt
ook nu op basis van uw tonen vestments
en en tholen kost of ownership is zo
efficiÃ«nt mogelijk kan maken
waarmee stap verder kan gaan nou
basis van die u klaar mens en die
strategie
krijg je gegeven moment dat dit geval
een blueprint wat die mag gaan kosten na
enige wat ik wel kan aangeven hoe we
elke klant en die bekwaam is altijd
anders
is dat ik wel eens vaker zich van okÃ
als je nou je shopper eerst ainsi heb
neergezet en die heeft een levensduur
gehad van drie tot vijf jaar
reken eens uit wat je daar aan ooit
steeds heb stelt dat ik hem zou moeten
oppakken en ik moeten nu opnieuw gaan
bouwen
eigenlijk is dat een beetje hetzelfde
bedrag als en nieuwe magento-omgeving
neerzetten met je pak in principe het
hele panden op waarin wederom de fysieke
panden en je gaan aan andere locatie toe
soms ondernemer schrikken daarvan maar
als je gaat kijken naar datgene wat het
initieel

gekost heeft dan is het op zich heel
logische ook dat ik als ik door oppakken
en uw functie tijd in wil gaan creÃ«ren
nieuwscategorie wil gaan toepassen het
niet zeg maar
knippen en plakken is ondanks dat het
misschien magento heet maar is een heel
van uw functie tijd erbij gekomen ook
security functie tijd die natuurlijk
essentieel is ja dat is ook een
belangrijk basiselement om door te
pakken
kijk eens aan dus eigenlijk wat je zegt
is gewoon we gaan die shop verhuizen of
het nou ziet
nee je zal alle zijn kop nieuwe moeten
inrichten die azrail vader al snel het
je nu een mooie etalage heb en dadelijk
moet je ook weer een etalage op maat
maken
vergelijk het met een echte winkel
ecommerce en en weer gebruiken
tegenwoordig de term ecommerce nog wel
persoonlijk vind ik dat we die een
moeten gaan weg laten we zijn bezig met
cammers
want we gebruiken wel in de marketing
bijvoorbeeld omnichannel
marlowe nummers uit we zijn bezig met

met het handelen in dit geval op
verschillende plekken in dat kan zowel
online als offline gebeuren en en moment
dat je dus in de school het winkelpand
op ar ja dan heb je dit voor ook die
verhuiswagen nodig en zie je het op die
manier
wat zelfde blijft is niet knippen
plakken en we zijn klaar
maar in nederland plaats nog steeds over
een stenen winkel en webwinkel
ja ecommerce ja bladvormen ja in china
praten gewoon okÃ

je bent een retailer

per inderdaad in verkoper punt moet je
verkoopt gewoon je handen len wein het
kinderarts
de marktplaats of stijgt de markt of dan
maakt helemaal niemand markt maakt
helemaal niet meer uit zo lang ik maar
aan de man te brengen
let op daar komt het eigenlijk op neer
precies inderdaad hÃ¨
dat was even een introductie gee wat je
doet bij magento
ja zeer boeiend lijkt me dat echt
natuurlijk geen een klein bedrijf
nee nee integendeel zoals zeker heerlijk
met de overname nu vanuit de lopen

gekeken
bedoelt ik net begon bij magento was ik
de eerste medewerker neerlands en vond
ook het with half jaar later gaat ook
opeens hele familie erbij van de adobe
collega's
wat heel mooi warm welkom bij als we
zijn op zich was er echt hele mooie
transformatie met is wel grappig te zien
hoe je een keer van magento in een keer
op gesmokkeld doorlopen in een keer hele
familie hebt dus er is nu ook een
kantoor innemen
nou niemand hadden om kantoor genomen
heeft al jaren een vestiging gehad en
amsterdam zuidoost
naast het station eigenlijk je hoge
dreef hele mooie gebouwen hebben een
etage van
en dat is wat eigenlijk het hele adobe
team om daarin ook alle
adobe producten zeg maar de man te
brengen en nou heb ik geen idee maar ik
denk dat dat zeker al meer dan 10 jaar
is dat ze daar zitten
dus eigenlijk hebben we nu locatie er
bij je waarin ook
ik vond dat we zeg maar met de telefoon
of aan de slag gingen bij tijd en wijle

nog onze kantoor ging voor bepaalde
meetings'
maar
wie er nu eigenlijk al al wat is het
twee en half jaar eigenlijk bijna gewoon
vast hier
kantoor rimote zoals we dat mooi zeggen
maar elk dat ik moet eerlijk zeggen ik
zou niet anders willen
ik merk gewoon dat dat dat de focus en
ik denk dat dan heel belangrijk
onderdeel is om goed zichtbaar aan de
slag te kunnen gaan
mijn rol toen de agenten was nog een
media en epack with het asiel tot en met
zich mee australie en toe en hebben
geven
dus moment dat de klanten waren die in
oplossing willen hebben ja dan is het
voorkeur
zes zeven uur in de ochtend om daarmee
in colin te gaan
wat moet regelmatig zeg maar ook
associaties met
los angeles is er eigenlijk bijna het
klokje rond dus 's avonds einde dag tot
soms zes zeven uur hadden we nog een
kool zeg maar met los angeles tussen

variÃ«ren klein beetje dat ideaal idee
dat thuis kan dan heb je in dit geval
die ruimte nodig en dan is reizende na
kantoor in dit geval niet efficiÃ«nt als
je een korrel zit er ook wel kwaliteit
nu is het wel steeds meer gefocust en
heeft elke regio
de amerikanen de europeanen en de
aziatische wijze spreken hun eigen regio
dus mijn klok windows zit nu een klein
beetje zult er tussen zeven uur en we
zes uur misschien nog een keer 7 max
mager en mooi gedaan
nou het zijn er zeer mening over doen
sorry tussendoor heeft dit je fietsen
tussendoor is sport een heel belangrijk
om de mind fresh te houden maar ook weer
op ideeÃ«n te komen hoe nou een bepaalde
solution tot stand komt we hebben we
gaan van el aan als architect zijn moet
je geven met de bepaalde week warm en de
slag gaan
die zit niet altijd zeg maar gelijk in
de top of de mind' om uit te pakken en
dan zeggen denkt u wel lekker om te gaan
sporten en te gaan denk okÃ

hoe ga ik

deze oplossing nou vorm gegeven om op op
op me mensen van voorstel te kunnen
creÃ«ren richting mijn team en richting

de klant van hij wist je zo gaan we naar
doen en kunnen we daar met elkaar aan de
slag gaan
waar zit je er tien in nederland of
wereld uit mijn team zit deels in europa
dus ik een paar collega's je ziet in om
daar een anders over de afgelopen twee
jaar zijn er wat nederlandse collega's
bij gekomen
ik heb nu de klus werk mee aan de slag
ben en hij zit het hele team van india
en bangalore
bingo door zoals er een mooi 7 the big
de vol er nog net voor het opdelen
covert verhaal begon heb ik die kunnen
bezoeken en en personen kunnen zien
en dat helpt heel erg om toch zeg maar
die band op te kunnen bouwen
maar ja die zitten vooral nu daar en
regelmatig contact dagelijks in cools
om datgene wat willen doen hoe goed je
op te pakken en ik ben heel blij met het
team
want daar zit meer goed dat kunnen ook
leren zijn uit amerika afhankelijk van
waar ze zitten
afhangen van project waar je hoe komt
afhankelijk van de expertise

inderdaad cinder dan ook dat is een hele
belangrijke expertise is is heel
verspreid maar gelukkig hebben we binnen
lynn niet alleen het mag en toe gedeelte
we ook het dubbel gedeelte heel veel
specialisten en zit op zoveel
verschillende plekken met zoveel kennis
waardoor je altijd wel iemand kan vinden
binnen het netwerk waaien en minder slag
kan gaan
gaf ze een je naast de magento
ben ook nog vakken expert bij shopping
hoort ja
expert ik expert experience driven
kommers
ja shoppingu mooru ja en tricks
amstelveen
de beren techniek ja dat doe je droom om
haar voorbij
inderdaad alsof alle niet druk genoeg
was nee ik vind wel leuk om ook zeker
met shop nu toe marot
de kennis te kunnen delen met andere
ondernemers dus dus afgelopen jaar
hebben wij een onderzoek jaar gehad
vanuit de doden en accenture
om dus met andere ondernemers die binnen
de ecommerce zitten te gaan spar okÃ
jongens we staan we nou eigenlijk wat

hebben we
en als we dan 5 jaar vooruit mogen
kijken welke vraag kunnen we ons tand
stellen en wat is dat nou voor nodig om
daar naartoe te kunnen gaan en dan
merken in dit geval dat er bedrijven
zijn zoals de vogels offer van gils die
daar onderdeel van markt in nog op een
andere bedrijven die ik serieus over die
koers mark zitten van okÃ

wat hebben we

wat willen we
en en hoe kan ik dat of de middel van
tooling of de middel van kennis
realiseren om onze ecommerce
op te kunnen pakken en dat heeft hele
leuke bol avonden webinar sessies
meegemaakt en dat eindelijk zijn een
stuk gaan schrijven en dat is
gepubliceerd in het boek wat die mens
afgelopen januari
de winkel vakdagen uiteindelijk zeg maar
is gedeeld met alle ondernemers die daar
waren wat we zich wel heel leuk
engagements en als ik dan kijk naar
paddocks
ben ik binnen de organisatie midden
vrijwilligers
geÃ¯nspireerd geraakt door de vraag hoe

kan ik zoveel mogelijk kennis delen
ik ik zou graag van kennis delen
ter platformers helemaal platform
daarvoor was nog geen lokale
toepassing en ik vond het wel
interessant om de nieuwe technologieÃ«n
die je vaker ziet om die ook binnen het
platform om toe te passen
vandaar ook dat de websites die ikzelf
in dit geval wanneer gezet zodat in dit
geval mijn
medevrijwilligers daar gebruik van
kunnen maken met daarin in dit geval de
laatste technologieÃ«n
die probeer ik dan af en toe als een
soort speeltuintje uit die ik in dit
geval later kan gebruiken in project in
te kennen kijk waar is je deze learning
heb ik meegenomen dus soms zal ik
stiekem doorgaande kloppen
nieuwe hierbinnen magento dat heb ik nou
echt aan die fel was overgelaten maar ik
vind toch stiekem af en toe nog leuk om
even te
positieve lopen en die kennis op te
pakken en learn by doing zeg ik altijd
in plaats van alleen maar delen in het
gene wat je hoort
het zelf af waar en levert meer kennis

op dan iets gaan ook op laten en w3c
vinden last bent met folie met michael
jorden
nee nee ik heb je wel gehoord maar ik
moet eerlijk bekennen dat mijn netflix
de riri tijd iets van lager is geworden
ondanks dat iedereen
bijna netflix in uitgekeken had ik het
toch wel heel erg druk met die elke
black friday dag en de klanten die daar
zeg maar de juiste aandacht voor nodig
hadden en dan voeg ik het toch wel
lekkerder omdat je dan het overleefd te
maken die gaan sporten dan alleen maar
te gaan netflixen uitspreken maar goede
my god jongens ook van weet je ik een
man nooit aan iemand gevraagd wat ik
zelf niet heb gedaan te rellen mooi en
juist hij gaf zijn ploeggenoot je school
of op mijn variass van best niet deden
ja zou nooit iets vragen als dit zelf
ook niet een extra hard te verdedigen
hij deed zo vol god mee
jullie moeten doen alles heeft het geen
zin maar ervaring en het is heel goed
denk ik ook om die ervaring eerder te
falen klinkt heel stom om het eindelijk
zeg moeten kunnen zeggen weet je en dit

is het resultaat en dan pas kom je
vooruit zonder fouten combineren
inderdaad inderdaad hey wat mijn
verbazen is
je bent eigenlijk een tegen ik het een
beetje zo mag zeggen
oneerbiedig misschien maar je studie
hotel management
ja ja ik snap de nog niet
nee ik ook niet nee wel leuk in dit
geval dat je die op heb gezocht
nou eigenlijk is het antwoord relatief
simpel
totaal management inderdaad ik wilde
vroeger in stand en sportacademie
dat vonden mijn ouders die echt heel
goed idee
enige wat ik wel wist is dat ik mijn
opgroeiend zuiden
d ik wilde de wereld en ik wil de dingen
leer ik wil de dingen zien en altijd
mijn droom ik wil naar amerika toe en
uiteindelijk was ik geef met in die
periode waarin je eigenlijk moet gaan
zoeken van okÃ

de pan waar sta je wat

heb je op scholen gaan bekijken
en uiteindelijk kwam deze studie zeg
maar voorbij en dat was een baby die je
met de zowel het echte verhaal dat was

het boterbriefje oftewel betekent auto 4
dus zij hadden een mogelijkheid tot
einde van de studie er een optie was om
amerika te kunnen gaan en ik vanuit dan
gaan we deze studie zeg maar op te
pakken en dan gaan we dit doen
nou duidelijk dus twee voltooid in
inderdaad in een hele kleine de selectie
terecht gekomen en dat heeft met de
mogelijkheid gegeven inderdaad om naar
wanneer je te verhuizen dan heb ik
13 maanden gezeten voor marriott hebben
daar gewerkt in orlando
en dat was echt zo onwijs gaaf leuk
zoveel dingen geleerd als het gaat om
ons vertellen team management
waarvan ik achteraf haal ik bedenk dat
de studie niet eens zo heel slecht was
en tegendeel alles wat ik later pariter
heb toegepast en dan zal ik zo nog even
op op op toekomen en ben ik gaan
combineren dus als ik ook kijken naar
hoe je idee benaderd ook gekeken naar
klanten en and customer service and
customer relationship heb ik eigenlijk
ze kunnen kunnen merger waarin heel veel
details vaker naar je wat minder
customer centric denken kon ik die ons

vertellen die heel goed toepassen van
hoe pak je dat dan toe en de idee en het
grappig is
op de achtergrond namens mijn studie
deden natuurlijke om het idee dingen en
ik was dusdanig geÃ¯nteresseerd en
geÃ¯ntegreerd door de ideeÃ«n zelf tot ik
geef moment tegen mij en mijn oom zij
hadden een of eigenlijk mijn familie
heeft een aannemersbedrijf
en mijn oom die had al zegt mijn
computers op ctrl en of ik solar
integrerend dat ik geef mijn zei van nou
ik kan ik ze computer lane of testen het
in een serie zeer vandaag gaan om een
voor werk kunt kopen en heel lang
verhaal maar dat heb ik het eigenlijk
gedaan mijn eerste computer was een 386
er ibm 25 mega hertz en ik weet nog goed
dat de eerste twee dagen lag de kap eraf
en werkt de computer niet meer en toen
kwam in dit gewoon consultant van ibm
langs en die vertelde oh nee wat je fout
hebt gedaan is een lief oud je bent naar
word proefwerk gegaan en als je of je
optie shifts even een kom in een val
door ik toen je terecht voor noemen
vergeten dat hij die valse de dino de
verwijder ze allemaal leuke hele

besturingssysteem
al ik verwijderd het is zij die vrede
volgens mij kan je dit wel aan laten we
drie floppies achtergelaten met dos 5
punt nul en dat is eigenlijk begonnen
als zijn okÃ

nu ga ik het zelf

uitvogelen heb ik denk ik wel duizend
keer dat nu geÃ¯nstalleerd met die drie
flop is en zo lang by doing zeg maar
opgepakt en dat is uiteindelijk door
gegroeid dat ik heb gemerkt aan
klop is het nog op het eind wordt die
shoppingsteden nog jaar uit in dat
opzicht is wel grappig te zien hoe
kracht die flop is eigenlijk nog waar in
die tijd hoe je dat medium
zo veel plezier van kon hebben waren dat
nog die die soort die waren dat al die
mee dit waren drie maal of dit was drie
en half jaar
drieÃ«nhalf was dat was niet die tijd
door inderdaad die vijf een kwart nog
mond wil is er 80 die had wel nog die is
inderdaad was net over hun je een kiezen
tussen de 3 en een half en en dit voor
alle vijf en de kwart en ik heb in dit
geval de 386 er van ibm en ja dat was
eigenlijk mijn mijn ticket op een of

andere manier om zowel
hotelmanagement te combineren idee dus
toen ik de meerkat terug kwam heb ik nog
married amsterdam geweer ik en mijn
keuren als als een be manager en toen
merkte betaling toch hij achter de
schermen inventory management moesten
allemaal pos-systeem worden aangesloten
en ik deed dat alsof het niks was hierin
adviseren hoe kan dat nou we de pr
consultant voor nodig en dan kan mijn
consult de slang zijn nee die prutsen af
en toe een klein beetje terwijl ik
eigenlijk op de achtergrond al met mijn
computers in het hacker was geweest en
eigenlijk is dat zo'n beetje doorgepakt
tot ik geef met de optie kreeg om echt
letterlijk de idee in te gaan in die
bubbel 2000 heb ik uiteindelijk gedaan
en hebben zo eigenlijk in de
je t gerold en het leuke ervan gelukkig
hoor heel mooi project en gekomen hebben
kpn in begin
de uitrol van snelheid en later mix
priem en later oftewel adsl van kpn
dus de olie steentjes van van eigenlijk
telefonie snel internet delen wij vanuit
amsterdam in een kantoorpand
en dat is eigenlijk ook een van de reden

voor is hoe ik het eindelijk wouter en
die je ondanks zegmaar geÃ¯nterviewd hebt
ontmoet heb want ik ook maar de
collega's nodig en uiteindelijk kwam
ouder zeg maar daarbij dus we waren al
heel vroeg collega's vanuit die kpn hoek
en zo ben ik steeds meer de ideeen
gegaan heb en certificaten gehaald
en eigenlijk dag in het voor zich maar
weet je dit is meer mijn passie maar wel
gecombineerd met dus die cursus customer
centric
functie tijd eh ja wouter heeft ons
inderdaad introduceert in de
ja de dank daarvoor nog meer
geschiedenis het woud en want die samen
ook nog een bedrijf wat
ja maar uiteindelijk
en wat is het nou alweer denk ik iets
van zeven en half acht jaar geleden denk
ik al hele lange tijd geleden toen
los van dat hij samenwerkte in de tijd
voor kpn hadden gegeven en business idee
om echt binnen die magento hoek wat ik
zonder magento
in 2008 overzicht nog de peta fase en
dat bedrijf is omheen gezet eerste
bouwen

zeg maar van de site dan het trainen als
1 van de eersten in nederland men de
slag gegaan en toen ze eindelijk ook
support worden en we meestal heel veel
partijen waren die inderdaad behouden
maar niemand deed eigenlijk support en
vanuit die hoedanigheid op zoek gaan
naar andere ondernemers
nou ik kende wouter dus nog vanuit de
tijd en toen heb ik hem uitgenodigd een
paar pizza's en en vier sessies gehad
en zo zijn de ideeÃ«n geboren en
uiteindelijk zijn we daarmee supporters
begon inderdaad hebben gedaan tot
uitnodiging van adomi of van maar en ook
inderdaad dat is nu de tweede halfjaar
geleden toen kwam ik op een punt waarin
ik merkte en is een beetje wat ik net
ook zijn lumbar during geven mary-kate
als je bepaalde gebieden wilt gaan
verkennen
interessegebieden er komen erbij en ik
zal zo diep in magento en
en dat fix al heel leuk om draai aan
kennis in te delen maar ook weer nieuwe
dingen te leren
is dat ik neer ik te geven moment dat ik
en dus niet onder beebe geloof mijn
eigen arts groeide op een of ander

manier in met wil je ook jezelf
verkennen en ik zeg altijd maar zo maar
dat jezelf begint te vervelen dan
dan moet ik moet een prikkel hebben en
en ik werd uiteindelijk geest met wat de
op alle gebouwen tale trots op een heel
blij mee
waar we zijn gekomen begin met geel je
denken van okÃ

en wat zijn nou de

volgende jaren voor mijzelf en waar kan
ik mezelf nog een en door ontwikkelen en
ik deden al heel veel
doorontwikkeling buitenwerk
dingen maken en creÃ«ren maar toch was te
koop een oom iets wat nog misten en
altijd in stille hoop dat je de droom
gehad van hij misschien voor echte
bedrijf de mogen weer ik hem vond ik zo
leuk om daarmee de slag te gaan
inderdaad toen kwam de oppertunity
en toe nog eens zeven jaar shit wat gaan
we nu doen je bent eigen bedrijf en en
deze ook toen jullie combi liggen maar
goed uiteindelijk toch de keuze gemaakt
we zeggen nee we gaan deze kant uit en
daarin zijn onze wegen zich maar
gescheiden en ik ben aan de slag gegaan
bij een magento

neem is het onderdeel van oorlog mengen
nou eerlijk gezegd nee want ik
ondernemers elke dag en dat is het
grappiger als ik nu kijk waar we staan
zeg maar het gene wat ik mag doen binnen
en dobra
oktober dan ben ik ook gewoon deze elke
dag met dus die eindklant de andere
ondernemer en planten maken waar hij wil
staan
dus hij kon met die vraag ik wil online
de ecommerce bedrijf beginnen
wat heb ik daar voor nodig en de
verschilt eigenlijk helemaal niet zo
veel als het gene wat ik voorheen deed
die vragen die waarde ook alleen nu heb
ik de mogelijkheden om daarin een slag
te gaan en daar een oplossing te creÃ«ren
waar de ondernemer ook blij mee is
met op champions league niveau het dit
is roach en plus liever inderdaad en dat
was voorheen niet zo
palen klanten deden dat wel een klein
beetje maar nu is het fulltime champions
league niveau je en we week je ook
meestal want je muziekspeler
ja dan moeten we wel ja het zijn
allemaal chimping spelers ja hij mee
werkt nog wel heel gaaf

ja ik ben daar heel blij mee t was een
woorden lange intro was zeker al de
moeite waard dus laten we maar beginnen
met
met dit view was leuks wat je afgelopen
week heb gedaan en dan bedoel ik niet
zakelijk
nou afgelopen zondag
heb ik gefietst als heel lekker weer dat
een instantie die gaat beregenen maar de
was gewoon eigenlijk heel mooi sympathie
was goed en toevallig een paar van je
podcast zitten luisteren dus het was
eigenlijk wel heel leuk om
jammer dit schot beetje beter leren
kennen en het programma maar ook in dit
geval dan lekker buiten zijn en de
omgeving die kennis of ook erg leuk en
kunnen ook graag maar ik ben heel graag
buiten ja als ik ook nou kijk vind ik
dat boek personen dat er fijn dat je
ik knip de dag liefste op een twee je 's
ochtends dan had ik een sporter
lekkere douche hebben en dan 's middags
verder gaan dan heb je benen van de
manier soft reset
waardoor je een en fresh mind heb om ook
weer met nieuwe ideeÃ«n

dat tweede mensen dag in te gaan en
vaker zie je en dat had ik ook vroeger
dan trek je die hele dag door naar
binnen eind van daar eigenlijk niks meer
productiviteit zeg maar aan keren en en
dit gewoon deelt veel beter in waardoor
je echt gewoon de energie overhouden om
die tweede dag goed te beginnen en wijn
ook dat je zeg maar als je aan het werk
bent
je ziet in een bepaalde flow dat je dan
elke door kan pakken en dus je weet je
en ik heb echt zich maar op dinsdagen
weet ik gewoon ben ik het meest
productief en geel en dan kan ik echt
van 's ochtends 5 tot 's avonds team kan
ik erdoor knallen
en dan ben ik moeder ben geen echt de
etienne de game er beter niet laten doen
en dan ga ik dus meestal beetje sport
horeca wel podcast luisteren als ik kijk
naar mezelf dan dan is het heel gefocust
en gepland binnen waardoor we dus de en
we cole's en vaste coulson's kronkels
als we dat ook wel eens zeg maar noemen
de de vast afspraken die zijn echt heel
erg gestructureerd er op vaste tijden
per dag die concept en tussendoor
probeer in dit geval gewoon tijd de

blokken om het werk te kunnen realiseren
dus mijn daarin zijn eigenlijk wel heel
voorgeprogrammeerd waarin ik aan meer
focus kan hebben maar daarin ook in een
soort vast stroming blijft die ze zit
een soort cadans die niet die hoge
pieken en dalen meer zit omdat je in het
begin van midden van de dag
dat of een rustmoment neem inderdaad om
even te lopen boodschappen te doen te
sporten en wat men ff verfrissen en dan
weer het volgende moment zegt nog een
dag op te pakken
interessant oh ja en ik merkte dat dat
voor mij in dit geval efficiÃ«nter is
geworden in plaats van dat dat continu
die pieken hebben en dan heel veel
productiviteit hebben maar de andere dag
zeg maar minder productiviteit hebben
dit dit levert wat stabiliteit opmerking
in die ook met het plannen van afspraken
houden bewust rekening mee dat er een
goede balans is tussen focus dingen
uitwerken en energie in weert creÃ«ren
nu en dan zou ik elke ondernemer
adviseren als we de kans hebben met je
krijg je dadelijk meer resultaat
hij droeg is aan denken hoe zijn jullie

hoe omgaan met het coronavirus en wat
politie binnen doelen na de ober was wil
ik heel duidelijk vanaf het begin en de
voorkomt zich heel fijn van aan eerste
lancia het kantoor gaat dicht
iedereen gaat verder riem had dat voor
mij persoonlijk niet heel veel impact
enige wat wel jammer is dat je af en toe
collega's niet meer ziet maar gelukkig
hebben wij een apps groep en onder in
dit geval over toen nog leuke foto's in
elkaars uren en of toch wel elkaar
spreken is het waren eerder allemaal
grote gezellige teams sessies met
allemaal webcams aan de eerste paar
weken maar adobe was daar en geheel
ondersteuning eigenlijk in ook in die
hoedanigheid is dat zij de mogelijkheid
bodem van haar mis je iets thuis om goed
te kunnen werken hier is budget
gebruikers zodat je een voorgoed je werk
kon doen thuis
op zich een hele mooie geste
en dat visfond duidelijkheid is je
ondersteuning ook wel wellbeing bestel
waar ik programma's waarin
als mensen nou heb ik in dit geval de
situatie waarin ik geen jonge kinderen
hebben rondspringen

maar dat waren ook leren ze dat wel
hadden dan weer ook rekening mee
gehouden weet je en mocht je even een
tijd nodig hebben om het extra
familie tijd door te brengen neem die
tijd en zodat jij effectief kan zijn op
je werk en proberen flexibel en te zijn
nu moet eerlijk zeggen complimenten hoe
zit dat zeg maar hebben opgepakt
ja dat doe je de ado is natuurlijk een
wereldwijd bedrijf inderdaad ik ga dan
toch af hoe dat dan een beetje gaat met
je het virus begint in china
ja daarna komt het naar europa daarna
amerika zeggen
maar hoe gaat het dan ook directieniveau
wanneer geven ze dan zeg maar okÃ
iedereen gaat naar huis
begint dat dan er in china mogen dan al
eerder hebben ze dat toen al opgepakt en
of ze zullen pas toen het in amerika
kwam er vol mee denk dat er gelijk al
wel aan het gegeven toen wij in europa
begonnen te merken zo moet er eind
februari begin maart dat er gelijk wel
duidelijk was een jongens
we betrekken in plezier met ze alle in
en

iedereen gaat thuis aan de slag simpel
okÃ

en is dat nog steeds zo of ja zeker

ja de polis is nog steeds van kracht
geen idee wanneer deze verlicht gaat
worden en ook heel nieuwsgierig zeg maar
wat de impact is als ik kijk naar
collega's die bijvoorbeeld in india
zitten na dan merk ik in dit geval dat
wij hier in europa heel erg blij mogen
zijn over situatie en daar eigenlijk
alleen maar
collega's zie
verhuizen tijdelijk naar de buiten
streken je hebt u grote steden
natuurlijk waar dat echt idee gebeuren
grrr toepassing is maar het toevallig
vandaag nog een berichtje gekregen van
een collega die zei van ja ik ga ook
naar de stad verlaten
noem ik even rekening mee houden want
een ex alle dagen vrij om die reis te
kunnen maken spullen ik nou hoe lang
duurt het vaak en houdt rekening met
minimaal half jaar is je merk doet op
dit moment de grote stenen india en dat
zien wij nooit in het nieuws
ze hebben zijn al heel gefocust op
regerende teksten in het
het westen maar we zien hier zeg maar

wat er op andere locaties gebeurt maar
ja daarin zie ik dat die collega's van
het andere streken en hopelijk met een
goede internetverbinding
nog een werk kunnen gaan doen en dat ze
minimaal wel half jaar zich me afscheid
te nemen het is een spookstad aan het
worden de of spooksteden
dan krijgen we een media niet mee
bijzondere
maar het is heel bijzonder in dit geval
dan bedenk je over tout faire weet je
wij hebben een dit geval het redelijk
goed hier denk dat we dat ook heel goed
moeten beseffen maar ook heel
voorzichtig moeten zijn met anderen om
ons heen en daar ook bewust van moeten
zijn en we zijn daar niet alleen voor
mij helemaal beantwoord maar ik ga het
omgekeerde misschien kunnen we even kort
toelichten hoe we precies bij hem
agenten terugkomen
ja hele mooie nee ik gaf bella nee ik
merkte in dit geval dat daar
nee jood u dit geval meerdere ambities
in dit geval en toen kwam een aanbod
naar boven van hij weer zijn en dit
gewoon op zoek naar iemand in europa

eigenlijk die
de boel kan gaan ondersteunen zoals ik
aangaf en de eerste medewerker van
magento eigenlijk in in in nederland
toen ik besefte dat ik toch wel hele
leuke ambitie om daarin ook verder te
kunnen gaan dus dus heel goed nagedacht
en verlaten en en mijn passie en van
adil daniken zit nou dit ga ik naar doen
dus
en zo zijn we is een er neem twee
gekomen over 1 en 2 gesproken
wat is het grote verschil tussen een en
twee magento in het winnen oh is een
mooi bruggetje
wat is het grootste verschil de nee er
veel simpel zicht de naam is hetzelfde
magento en lossen van versienummer zo
kan je ook vergelijken mijn wordpress of
drupal welk plan dan ook de nieuwe
versies hebben gewoon meer
functionaliteiten
om ook voor de toekomst en stenen botten
zijn
en en dat klink natuurlijk heel vaag
maar het komt er eigenlijk op neer
ontwikkelaars en zeker bedrijven zoals
magento ontwikkelen code om de aan
universiteit in te zetten

het platform stabieler te maken en
daarin ook future-proof te kunnen gaan
creÃ«ren
en als je gaat kijken naar het oude
platform daar waren al
wijziging in gaan de alleen bij magento
is het zo gebeurd dat dat idee in tijdje
eigenaars geweest die hebben toen
eigenlijk de versie 2 waarin eigenlijk
in eerste ons het plan was ooit vanuit
een door te groeien naar twee
met een cel de architectuur dat hebben
ze uiteindelijk weg gegooid en
uiteindelijk ecb begon eindelijk weer
van skutsje hebben gekeken okÃ

welke

componenten heb je nodig om future-proof
en en architectuur neer te zetten na een
die architectuur is eigenlijk de basis
geweest om een begin te de slag te gaan
waardoor het
er was een van de tekortkomingen binnen
magento als je dan een functie had
je wilde die functie aanpassen of willen
nu functioneer zet is dat ze soms niet
met elkaar lekker werkte
magento moesten functie tijd hebben om
te kunnen zeggen hij als ik het wel
aanpassen van mijn eigen gewin

dan moet dat kunnen moet geen
restricties hebben maar als je een
andere arthur uur voor nodig die het
fundament zeg ik altijd maar dat is
eigenlijk zeg maar de basis geweest
waarop magento 2 is doorgebakken worden
ondernemers ook nu niet
een excuus hebben ze zeggen hij maar die
module werk niet met een die gekocht heb
en nu kan ik niet meer business dingen
doen dat soort vraagstukken
zie nu gelukkig nu niet meer in magento
2 is er dan nog steeds over zorg
ja zeker ja ja de hele filosofie waren
rood en begonnen is is nooit weggeweest
en de open-source versie die ooit
en van het begin zeg maar is specialist
daarna later onder een enterprise
variant tegenwoordig heet dat
kommers hun mij heel mooie engelse term
je die zijn beschikbaar is hebben
eigenlijk 2 vers is en iedereen kan de
versie downloaden en heel anders
gebruiken vaker de term
gratis of sorry ik zeg alsof is open en
en gepot markt er gebruik van
en je hebt in dit geval de betaalde
versie waar dan support meer functie
tijden zeg maar in zitten en waarin dan

misschien de champions league klanten
zoals je net heel mooi aangaf
gebruik van maken of klanten die ook
begonnen zijn met open-source merken hij
mist die functie tijd en u merkt ook
meer dingen nodig heb en en ik groei
door en dus ook de intentie geweest en
je het moet voor iedereen beschikbaar
zijn en minder je meer ik dat je wil
doorgroeien naar dan is die volgende
stap nadat enterprise liever ook
makkelijk te maken en zo dus groeien
marley moet je pakket
nu kan helpen dan ook nog nu als klanten
met met een open voor die op open-source
draaien of we in een binnen adobe
magento
doen we dat niet wij focussen ons enkel
alleen maar zeg maar op de gerealiseerde
versie ja lijkt me logisch want dat is
het business model en bergsport help me
leandre is zo zielig ja tuurlijk
tuurlijk okÃ

hey mag eten wat een hele

slechte start
tenminste ik was dan zelf ook doen met
hem en online gingen heb ik het ook
geprobeerd van een a twee ik vond het
echt niet drama en ik heb ben was blij

dat ik mevrouw weston die had weer
gedaan en
nog lekker met op 1 tot 9 we verder gaan
draaien hoe is dat inmiddels tot mij heb
ik alle eigenlijk aangegeven het is een
heel
weer een nieuwe versie zeer zeker eens
zeggen maar zoals je ook wel wat is dan
eigenlijk misschien het verschil tussen
ibn ado wel heet nee b die hadden en dus
ik wel grappig die die voorgesteld
terug te gaan in de tijd had ebay road
een heel graaf idee om zeg maar een
soort universele marktplaats te maken en
toen zij magento kochten hadden ze die
visie van okÃ

laten we nou een

dat soort component gebruiken ze noemen
we ook wel x x commerce was geven de
term die gebruikt wordt
waarin eigenlijk alles gekoppeld met
elkaar konden gaan worden dan zouden ook
mijn nieuwe taal destijds opgezet
werbrouck heette die de snelheid van de
grond gekomen is het was helemaal hulde
early jammer in eigenlijk het toenmalige
magento best wel wat tijd verloren is
omdat iedereen op alle visie heeft nou
zoals wij reden heeft geeft met ebay en
marktplaats geven met gekocht en waar de

integraties die we konden gaan doen
onlangs is marie plaats weer verkocht en
volgen week
ja een mooie plaats is verkocht is
tegenwoordig volgens mij in noorse
handen
voor een heel interessant bedrag weet
niet de juiste bewoording maar een
verbazen mijn is geval dat inderdaad
ebay ook weer die onderdelen steeds meer
gaan de verkopende
dat hebben ze ook met eindelijk genaamd
magento en om terug te komen op het
initiÃ«le verhaal die stap om dan geeft
men door te parker jaar hier je hebt
daar wel aan kennissen kunnen voor nodig
om zeg maar aan doel te kunnen groeien
van van een paul versie naar nieuwe
versie
ik noem mij voor zo een automonteur
wijze spreken die bekend is met een alle
opel kadett die zal niet zeg maar gelijk
een hele nieuwe moderne bmw 5 serie is
gewoon oppakken ondanks dat het op
hetzelfde doet zijn met twee totaal
verschillende producten en zo in dit
geval en kennis training nodig hebben om
dat andere product neer te kunnen zetten

en wat ik wel eens vaker denk is dat er
zonder slag of stoot wordt gedacht hij
dit is software dit doen we wel even
maar eigenlijk zijn de tocht twee
verschillende componenten waar je naar
moet gaan kijken natuurlijk software
heeft altijd zijn zijn plussen en minnen
ik heb me nooit software gezinnen kunnen
die jij hebt gezien heb die 100% perfect
is als we teruggaan en de de windows
tijd heb je waarschijnlijk ook
meegemaakt was dat 95 en vergeleken met
millennium of misschien en thee of 98 of
welke vingers inhoud elke software had
al iets en we konden heel makkelijk zeg
maar naar onder bier gezicht klagen soms
wil je heel graag terug
inderdaad en dat zal ook wel bij de
instellingen zijn wij als mensen maken
het er het grappig is dat wat vaker
gezicht
dit is slecht of fout ding wereld dat we
moeten kunnen zeggen hoe kunnen we als
mens ervan leren om nog betere code te
schrijven en is op dit moment nog steeds
geen computerprogramma die code schrijft
die 100%
fantasisch wij de mens zijn in dit geval
de architect of de bouwer en denk de de

metselaar wij spreken de timmerman die
dat huis mag alleen dit geval is er een
digitaal huis en
terwolde hier in dit geval wel eens
fouten gemaakt in de ene fout is wat
groter de andere en het zou mooi zijn
als alle fouten draait zijn enige wat ik
heel blij mee ben is als je gaat kijken
naar magento in de community
dan is het niet alleen maar magento zeg
maar die is fouten fixed maar ook de
community
magento heeft door de jaren heen zo'n
grote in sol base gekregen van
vrijwilligers die zeggen er is een dat
ze mooi van open source als niemand
anders het fix fix ik het in bieten code
aan die code wordt meegenomen in de
kwaliteit hun product
en op die manier krijg je veel meer
mensen die tegelijkertijd hetzelfde
werken om het moet ik stabieler te maken
en ik denk dat dat de kracht is van open
source binnen magento en ik vind in dit
geval zo
tuurlijk fouten horen gemaakt maar pakte
fout op deel hem teruggeef en terug op
deze sneller andere ook weer fouten

oplossen en we alleen maar een sterke
product krijgen maar met alle stabieler
eigenlijk en en en krachtig en worden
okÃ
als je nu een kleine webshop
een jaar dus hier zit nog niet in the
champions league ja je hebt nog een
magento een punt 9 wat is het
vier vijf weet dat je uit drie punt vier
volgens mij zitten we ergens jaren
import 9x
ene die juist het zo'n webshop heb je
is de daily is een adviseer die ook al
mijn magento 2 te gaan of zeg je van nou
dat is toch ook wel inderdaad alweer
je moet echt weer helemaal terug naar de
basis eft gaan kijken van past dit wel
bij mij
inderdaad ik dit ding met elk product
maakt die analyse en weet je doe het
heel snel gezegd ik ga hier naartoe maar
bewees gewoon als ondernemer zijnde
eerlijker ik okÃ

welk product met show

in mijn behoeften
maak ook een plan wat daar zeg maar
gerelateerd is
en paul de strategie en als dat matcht
met jouw behoefte dan kan dat product
een hele belangrijke toevoegde wanen

zijn en dan maak je de keuze in die die
gieten glans mazia mark winter 2 is in
deze op die ik zeg maar voor mij goed
misschien moet in eerste ons in de open
source weer zie uw ruiken en misschien
over twee drie jaar als mijn doelen
worden behaald en de ik mee gaat
helemaal goed
dan kan ik misschien doorgroeien naar
commerce en als er niet zo'n toepassing
is ook goed geen probleem als we kwamen
nog steeds matchen op open-source volgen
business element met je nodig hebt kies
dus zo bedoel ik het land en uw gezin
die zeggen ook voor ja ik heb 10 die
moet doen is nodig hebben voorbeeld in
de baby en dan gaan ze kijken naam is de
module binnen de marketplace hun agenten
beschikbaar maar dan is die functie tijd
bijvoorbeeld niet beschikbaar bij een
concurrent dik en shopify of chopin of
pikken meurs of worden er verlof voor
onder beschikken ring zijn als ik een
okÃ

deze week warm is dusdanig helder

die wordt wel aangeboden magento naar
zijn belangrijk week warme die anderen
doen en niet kan ik twee dingen doen
of ik het zelf maken maar we misschien

ook de hoofdprijs bij het
of ik gebruik in dit geval maar gentle
plus de marketplace componenten om
daarmee sushi neer te zetten
het enige wat ik meeste ondernemers
meegeven proberen dit geval je analyse
zo'n 80 20 regel toe te passen
het 80% oude de box en 20% kus
en allen die zich maken met met een mooi
y'all's want die houden de kosten
relatief in toom en managen nu breed
gaat toepassen
niet dat alle zeg maar kustom is want
hoe meer kuste met is hoe meer kosten
gaat maken ook in de toekomst
en dan haal je je deseo en je toch leuk
als we onderzoek die gaat weer omhoog
terwijl uiteindelijk heel weinig lawaai
we kunnen verpest mijn overblijft de
vraag is is dat wel je business case
want aan ik wil je broer turnover verse
munt
heel af en door groei is dat hij een
mooie buffer creÃ«ert en dat moet je
afstemmen met jullie barmouth
en dat doen vaker niet alle ondernemers
heb ik te vaak gezien
schuldig ja en je voor al je kleine
webshop je th

even kijken die draaide vroeger allemaal
op zware servers zeg maar mag entree
ja is dat een met magento 2 om nog van
toepassing heb je nog steeds manier
zware service nodig of ik vind wel
grappig termen zware service
ja nee ik vind wel leuk in dit geval ik
ik ik gebruik droom die ik gebruik van
die term ook wel vaker ik denk dat
vooral gekeken moet worden van okÃ

wat

wat is nou jouw doel om het hele
onderbieden gezinnen ik heb magento wil
is gedraaid en op een raspberry pi en
zo'n hele mini computer draait het ook
op de vraag is hoeveel klanten kan je
erop neer zetten en niet zo heel veel
dus ik zeg altijd zo
moment dat jij kijkt wie geen je klanten
hoeveel klanten heb je naar nodig
nou ja hoe meer klanten nodig hebt hoe
zwaarder de surfen in dit geval nodig is
als je hem een paar klanten biedt en je
bent de happy mee dan kun je op zich
relatief met een simpele
gps als we de tegen morgen zeggen enzo
virtual private server aan de slag en
dan is een minimaal week waar met iets
af van van ik zou zeggen 4 cpu s4 course

met 4 gb ram-geheugen nou dan kun je
horen wat klanten zeg maar al op een
goede manier mee hoogste als je goed
geconfigureerd is dan moet ook bij
zeggen en is die de standaard al goed
geconfigureerd naar van video's in
provider af
oh okÃ

nee ja want iedereen ja dus de

zeggen luxe nederlands een paar hele
goede hosting providers die daar met een
slag gaan hebben bijvoorbeeld
byte internet met de hype er nooit
pakket voor magento op zich een hele
goede
helemaal afgestemd op datgene wat me
venter nodig heeft
ja dat kan heel goede instap zijn om
daar met een slag te gaan
gaat de maag en de dat ik ook een holte
cloud over mag ik dus het al in de
kloten
ja ook zorgen nee nee nee
magento commerce zit in dit geval de
tegenwoordigheid product ocado brommers
het zit al al wat is een externe dwang
begint als naam zal niet verdwijnen
binnen adobe zien we wel dat de logo wel
wat getuned is heel simpel gezegd maar
net zoals het product

photoshop of trim hiervoor ook nog een
product is zo'n begint ons naam van
blijven
elk product is zijn gelabeld
binnen adobe en maar het gaat wel
natuurlijk in de hele
suite geÃ¯ntegreerd worden zodat er veel
meer mogelijkheden zijn om op een
effectieve manier de waarde te kunnen
kunnen vergelden en het grappig is om
een heel klein uitstapje te maken
nee ik ben ook bekend met adobe
producten
daar zijn we producten waarin je op een
hele simpele manier zeg maar websites
kan maken of of bokking activiteiten kan
maken om te kijken hoe dat product zeg
maar werkt xd is zo'n product
nou ze zijn dus nu bezig om als je dus
een website maakt voor mobiel of desktop
straks dat je die kan exporteren en dat
je die gelijk in een keer kan toepassen
voor jouw
templates en in dit geval met pwa
progressief web app en dus mijn voorstel
dat is je straks bijna geen code meer
hoeft te schrijven maar dat dat
werkelijk gewoon door middel van een

grafische schil je producten bij elkaar
kunt klikken en zeg okÃ

exporteren en je

zet hem om bepaalde server neer
misschien een wat dus mijn sessions maar
is dat je dan een keer een omgeving hebt
die er volledig en toe en voorziet
met je dan komt de kracht ook naar voren
waardoor je dus niet meer per se code
hoeft te maken heel veel developers
daarvoor moet inhuren die heel veel
kosten met zich meebrengen
maar je kan veel effectiever en veel
meer
een snellere time-to-market neerzit en
die hebben we nooit gekend binnen met
oude magento het was altijd heel veel
die velcro specialismen en nu gaan we
terug naar die
fotoshop ideologie hier zijn de tools
bereiken de tools aan en ga de mijne
slag moet dat de toekomst ik denk van
wel
eet je er veel als het er echt al
en ipad dit is natuurlijk al alleen het
rob het gaat nog beter geÃ¯ntegreerd
worden
trap er is als jij in de e-commerce
snel de acterend hebben gemerkt hebben
dat covert verhaal

dan moet je niet zeg maar een hele
batterij je met die helpers
moeten zoeken en dan hun die uw armen
schreeuw om te kunnen maken
daarin gaat het te snel en snel
time-to-market
nationaal software aanbiedt die zo
laagdrempelig er is het is ook veel
sneller daarmee de slag kan gaan om the
time to market te verkorten en daarin
ook die producten die adobe heeft om een
goede manier neerzetten hebt dan krijg
je en een essentiÃ«le waren waarin het
commerce gedeelte
toch een belangrijk element is noem het
het winkelmandje en heel mooi die
winkelmandje en luxe winkelmandje
dubbelfunctie tijd erbij maar alles
eromheen creÃ«ert dat zorgt eigenlijk
ervoor dat we veel sneller naar slag
gaan in plaats van dat we naar 10 20 30
die filters nodig hebben om jouw plan en
half jaar
opdrachtgever te kunnen maken en nu
kunnen veel snel zeggen na dit is het
idee
en volgende week heb ik die die mok up
gemaakt geÃ«xporteerd is goed bevonden en

hij doet moet u moet doen
ideaal en ik denk dat dat ook meer
ondernemers binnen de ecommerce behoefte
aan hebben
want vaker hebben ze zelf niet de kennis
en die veel procent moeilijk te vinden
het is een schaars en ben zo prijzig en
schaarste creÃ«erden we paul marie vraag
ja deze manier kan je er weer andere
onderdelen creÃ«ren om the time to market
te verkleinen
en dan ga je dus wel zien dat ik zeg
ondernemers erna ik heb niet ook xd
nodig en andere componenten nodig
binnenuit lopen om het eindelijk
binnenkomer zoals dat vroeger met
dreamweaver deden misschien bij ook nog
van die tijd om zo'n soms uit te kunnen
creÃ«ren
en geef ons de tools en compleet
mij hetzelfde idee mijn mijn de snap je
de filosofie erachter zat je kan veel
sneller drag dorp aan de slag gaan en je
had een eindproduct relatief snel maar
hoe zit het tegenwoordig met de security
patches
nou heb ik een cadeautje voor je vandaag
is er weer eentje uit gekomen
nee de security patches daar zit er

gewoon een zo onwijs veel focus op dus
erg ongekend
en niet alleen bij de community maar ook
echt binnen adobe zelf is dat er ook per
kwartaal een nieuwe release uitkom en
toevallig vandaag is er een nieuwe
release gepland voor de huidige versie
en ik in dit geval komt er weer een uw
product zich maar uit om vooral die
stabiliteit te kunnen blijven waarborgen
en ze zeg maar in de community edition
vroeger met hem online ik als de weer
een schuurtje page kwam was ik alweer
meer maar en hoofd van wat vooral in de
krijg nu weer
ja en wat geld wat werkte nu weer niet
is dat nu een beetje opgelost omhulsel
bij
dat is voorbij ja en magento heeft sinds
vorig jaar een compleet nieuw programma
eigenlijk opgezet waarin
security patches alleen de pees zelf
klassiek uw die los te gebruiken is
we noemen dat ook wel een en p1 of en p2
release waarin je op de hardere versie
om te zeggen okÃ

ik wil alleen maar de

security patches hebben geen uw functie
die te erbij hebben

typisch even typisch table en dat zal
ook gewoon nu blijven doorgaan dus je
kan een gewone hele goede strategie
opzetten waarin je eventueel zicht
luisterde skutsjes doe ik elk kwartaal
meenemen en dan misschien maar twee keer
per jaar een groot release dan ga je om
en om en om bij spreken
major miner manager miner
en dat geeft veel meer stabiliteit
waarin ondernemers ook kunnen opbouwen
in niet gelijk heel veel tijd nodig
hebben
en het voordeel van dat nieuwe framework
is dus dat je relatief simpel het kan
implementeren
kan testen en valideren en daardoor als
je tuin te makkelijk veel sneller
en becommerce
gaat het gewoon een grote matie zeer tof
miljoen nog even tot zelfs wordpress
naar goede vraag op zich
ik zie nu al vaak van een waar zit het
verschil maken heel simpel gezegd
commerce and open source verschillen
niet in die hoedanigheid blijvends is
een codebase waarin de codebase van de
commercial groter is want er zitten veel
meer marketing de functie tijd is dat er

in de er voor het om moeten kunnen die
plooien blijft nog steeds zeg maar ook
bij de de velcro liggen om te kunnen
beoordelen klopt dit is dat zal in dit
geval is is al merk
zijn dus niet in druk op de knop ik denk
dat persoonlijk gezien ook niet te
handelen zou zijn er zit het er veel
afhankelijkheden in
en waardoor je zeker weet ik kan goed is
plus dat er ook een zoals wel mooi
zeggen en en wie die plooi nodig is om
de code staat ik te maken
dus dus er zit een eigenschap in magento
2
die die porie en zicht van okÃ

pak nu

alle code op die zetten we een paar
bakje
zo dat in dit geval niet de motor
beschadigen horen en alles was zo staat
is in de voorkant visueel moet zijn
dat wordt een pak hem had neergezet en
dat heet de plooi
slimmer zit nou ja wat zijn op dit
moment het op futures functies van
grappig is die vraag die komt regelmatig
ook naar voren dan zou ik haast zeggen
weet je

alles wat nu te gebruiken is dat zijn
het officieus
bijvoorbeeld page builder is een je per
janneke editor om makkelijk pagina's te
kunnen aanmaken maar de leuke daarvan is
is van van die features is dat je denkt
nou weet je er zijn zoveel van die er
het ons geweest
wat doet deze het nou is dat deze er
totaal de ook in combinatie met pwh
progressie voorwerp
een hele mooie combinatie dus je hoeft
zich maar wederom niet te gaan hard code
programmeren in en pvda-er oplossing
maar het is echt gewoon nog steeds meer
craig bob
waarin je hele mooie designs kan creÃ«ren
die in een keer ook vanuit magento
imperiaal beschikbaar zijn en zonder al
teveel
fleece stof en die die je ontwikkelaar
die willen wij alleen er mag gaan
inzetten
wanneer echt nodig heeft beetje echter
onder hardcore kennis waarin eigenlijk
de marketeer aan de slag gaat met zijn
content
en dat wilde alleen maar makkelijker
makkelijker makkelijker enige wat ik wel

de adviserende zijn dan lost features
zeg ik altijd maar zo magento commerce
heeft een hele mooie functie tijd waarin
je nu marokko virtual merchandiser of
segmentatie of hupsel en grill functie
tijd eh die worden vaker te weinig
gebruikt in mijn optiek vaak geweest te
maken met kennis en prioriteit
terwijl ze er al in zitten gaat
verbruiken en lost al deze een categorie
wil maken en je zegt nou die categorie
maken
misschien doet hij wel om op basis van
attribuut dat kan de kleur zijn dat kan
een andere variabelen zijn waardoor je
een automatische
categorie creÃ«ert zonder dat je die
allemaal moet gaan handmatig gaan slepen
naar plakken
weet je laat de variabele hun werk doen
en op basis daarvan krijg je die naam
als je categorieÃ«n die in veel minder
tijd kosten
new merchant merchant iser en veel meer
bereik creÃ«eren
maar zit dan ook segmentatie functie
tijd aan waarin je zich voorname rol
extra korting geboden als u nog een keer

terug kom en ik ben er gewoon een loyale
klant
x in een bepaalde doelgroep en en
besteedt daar dan aandacht aan en hoe
laat heb ik zelf wat gekocht bij
doe klas en dan zou je zeggen van nou is
dat een man een winkel kan want ze
hebben ook een dit geval parfum voor
mannen
maar hij is er zo vrouw greep terwijl ik
als man geen met ook zei ja sorry maar
hier kan ik niks mee terwijl moment dat
zij zien wie ik ben mijn gender
dan zou je kunnen zeggen nou dan als ik
aan mijn nieuwsbrief aan moment ik dan
product we gaan kopen dan is-ie ook voor
de mannen gericht waardoor je conversie
kan doen en heb ik gezegd ik wil als
afmelden wordt het was gewoon veel te
vrouw
gericht en ik als man kon ik mijn adem
die zich met een vinden heel veel andere
shops in dit boek wel het mooiste
voorbeeld hebben je dissociatie niet
altijd goed neergezet kijken wie je
klanten zijn en proberen op basis
daarvan in juiste schuurman tast toe te
passen
gemiste kans zeg ik af en toe

ik heb vanmorgen wouter nog even dan
tekst muur gestuurd van ik dat ik
vandaag met jou een gesprek ging
leuk welke vragen moet ik aan re stellen
wat
buitenwand wordt je moet kiezen magento
een neem agenten twee
ik moet kiezen alle vingen hele leuke
naar kiezen voor magento 2
een antwoord is eigenlijk heel simpel om
agent alleen los en tent of life is en
een heel heel mooi platform spelen als
het nooit voor magento ring was geweest
hadden wie niet gezeten
blijf in dit geval dat zeker respecteren
maar de security en liep gewoon te ver
achter op sommige componenten als je
hebt kijk ook naar waar het ooit voor
gemaakt is en wederom misschien terug
naar dat dat die cadets versus zeg maar
die die bmw
als geef moment het fundament niet meer
klopt en de ondersteunende software
zoals php die nodig is om het programma
te laten draaien en niet meer
ondersteund wordt dan kun je zeggen nou
wil ik hem online hebben
en net zoals die oude auto en rijdt wel

ik heb een grijs kenteken
nee ik neem hem nog een keer uit als een
zonnige dag is omdat hij dan wel
volhoudt
of wil ik dat wel rudy deze betreffende
auto meenemen met mijn hele gezin moet
de bergen door in en alcohol minuut ali
terug te komen maar jij kon bewijs
spreken
met die opel kadett kun jij er een
cabrio voor maken en je kon er een
camper van maken
en je kon de en rÃ sulte van mannen maar
kan je dat ook van die mercedes heel
goede nou simpel is en als ik die
monteur was geweest ik meer vroeger kon
je dat wel steeds ja
en daarom denk ik dat de boten die
vragen bedoeld nee inderdaad in het nam
er niks gewoon kom je toch bij magento 2
aard en dat ze vooral eigenlijk folk de
stabiliteit
Ã tienne en ik zal hem omdraaien ik heb
ooit
joomla gedaan nee moeten we ook nou ja
ik zie jouw blik al geen mijn moeder
toch in dit geval door en niet zozeer
het is je moet met de ferrari's
tijdelijk

wil jij als ondernemer zijnde in een
oude bedrijfspand blijven zitten
herstel in de kalverstraat dat dat
desbetreffende pand nog stoffen
bedrading zou hebben en ik later nog
steeds klanten binnen lopen terwijl af
en toe van die sprong kutje zeg maar uit
de hoek is gekomen is dat daadwerkelijk
jouw business model of zeg je van nou ik
wil toch dat werkelijk gewoon een
product hebben het zal losse magento
ik dat dat voor elke software geld om
daarmee verder te kunnen gaan hoe heb je
nog windows 7 computer de rijen
eigenlijk mijn mac je we hebben een mac
okÃ

heb je daarvan en een hele oude us

zodra je geen idee nee waarschijnlijk
niet want dan bewerken bepaalde functie
tijd ook niet meer dus blijkbaar groei
wij toch automatisch mee ondanks dat
deze vraag altijd relevant blijft
en hij is nu heel actueel als ik dan ook
vooral en neerzetten maar uiteindelijk
een moment net zoals php en er was een
patch aangeboden dat je pc aan de slag
wil gaan maar wederom diep is was alleen
maar van 7 punt 0
het grappige is 7 benul in php is nu ook

al een jaar en de flies
dus dan is mijn vraag hij pp opnieuw
ondersteunt geen toch niet ondersteund
is dit nog daadwerkelijk wel business
bureau draaien ben je als ondernemer dan
nog aan het handelen of met alle respect
voor alle ondernemers in luisteren maar
die misschien hebben markt gaan daar en
en een steentje opzetten en daar mijn
producten daadwerkelijk en de man gaan
drinken en gek dan toch anders stellen
sleutel jij je liever aan die opel
kadett
waar je altijd met zo veel plezier aan
hebt gebouwd en dat je weet je omdat hij
je passie is in zit of die die die
mercedes die wordt nooit zo mooie
misschien als je die ook omgebouwd de
vraag is moeilijk als ondernemer
sleutelen of moet ik bezig zijn nee nee
maar dit is niet om die ondernemer dus
om jou
ja de ik ga naar die nieuwe toe ja ja ja
hij kan het ook met smakkelijk
ja jou persoonlijk ja en dat heeft met
kennis te maken
heb vlies dat dat is dat werkelijk het
noemen ze om scholen en waarin je geen
moet ook zich okÃ

luister jongens wat

wil ik gaan doen
ik weet nog heel goed van van wouter het
ook wel leuk om die terug te kaatsen
hij zei geven een keer via ik heb geeft
me nooit geprogrammeerd in in de
bepaalde taal en dan moet de nieuwe taal
gaan leren ga ik naar toe ga ik het nu
doen
mijn cv en nee ik ga niet meer doen laat
me gewoon die andere dingen doen die die
dit als volgt de jonkies dus chemisten
vraag want van wat is nou een prioriteit
en als ondernemer zijn zou gaan zeggen
weet je focus niet op die code focus
niet op dat platform en focus op je op
je business niets die wat is je
strategie om je product online te
brengen en de rest in dit geval is
bijzaak
en probeer vooral te kijken in de
e-commerce en of de bladeren te veel na
en paul toffe systemen af maar focus van
hoe kan ik nou online mijn juiste
verkoopstrategie neerzetten om het
juiste rendement eruit te halen en race
ondersteunend
ja precies ja is stukje gereedschap en
is heel belangrijk gehesen op het

uiteindelijk net zoals ik naar spanje
reis of niet ali grijs de auto's het
middel en ga met mijn doel van de reis
en het reis ondernemen
eerst dat ik een product aan de man
brengt wel vragen behoefte aan is
en daar gaat het om en dat zal de
komende jaren binnen ecommerce alleen
maar verder zijn er wil je gaf net ook
aan aziÃ« daarin is de rest allemaal een
middel en de tour from the retailer een
product in de man te brengen
want daar haal ik omzet uit en op een
goede manier effectief manier er is
alleen maar kosten
hoe ziet de toekomst van e-commerce
eruit vorige reebok
ik denk dat wij ik gaf hem een klein
beetje in die prins lawyer
makkelijker gaat worden door de meer
tools beschikbaar gesteld om met sneller
online te krijgen al dan niet via een
marktplaats 8 dicht model en wat ik
natuurlijk en aziÃ« leven bij ze komen en
niemand je wilt ook steeds vaker zich
maar gebeuren ondernemers eerder naar
kranige pakket gebruik ik verkoop wel op
amazon of op ebay of op marktplaats of
elke andere bol achtig platform wat ik

wel gaan zien en dus ik wel leuk stel
dat we die marktplaats achter omgeving
hebben dan is het toch
klantbeleving fijn dat je zo persoonlijk
aanzichten voor persoonlijke look en
feel i heb papier en ding want het
blijft natuurlijk moest is
toepassing want laten we wel zijn rol
heeft geen branding als label zijn het
is gewoon een catalogus dat je er
neerzet is dat ik zie je dat we met
microsoft zus en de slag gaan en dat
zijn mijn helden u hoort natuurlijk alle
niks meer dan integratie is een van en
na een portaal platform en dat we dus
straks engines frankrijk en dat kan een
magento engine heel goed zijn dat kan
dus ook een dit vol een bol achtig
platform zijn waarin je zegt nou ik heb
hier een stukje voorkant
pwa orkesten voor app en of welke term
dat ook gaat heten
en daarin heb ik mijn eigen yo wajoow x
een eigen look en feel
waar ik mee de slag kan gaan en die kan
wellicht gegenereerd zijn door is adobe
xd
dat beheer je nog en eigenlijk op de

achtergrond zijn er alleen maar epia is
een noem maar even heel snel er
snelwegen die dat berichtenverkeer van
die desbetreffend oorlog naar vol of een
achter sturen en of dus dat mag en te of
bol of ebay valt dan ook is dat maakt op
zich niet uit maar dat om veel
effectieve manier ik het deeg is zeer
d gecentraliseerde onderdelen zeg maar
binnen het ecommerce platform gaan
creÃ«ren een keer sneller om de tuin te
marcus meer zitten waarin we nu nog
vaker alles in Ã Ã n systeem zeg maar
wilde hebben
denken dan ook nog dat er plaats is voor
zeg maar bedrijven zoals
bijenkorf
ik denk het wel omdat en winkels
natuurlijk gewoon een grote aanzien
hebben ja maar ik zie ik weet even niet
een ander voorbeeld maar bijenkorf
koop in en verkoop ja heeft geen eigen
producten nee dus liep rutte
kunnen we iedereen verkocht worden ja
hebben die dadelijk in jouw visie nog
bestaansrecht
grappig is ik ze wel leuke vraag het dan
niet over nagedacht maar je gaat kijken
wat wijk of heel goed doet en zeker ook

afgelopen jaar heeft gedaan en hun
strategie is dat ze personage shopping
zijn van toepassen dus neer gefuseerd
een beetje vergelijkbaar met de winkel
stores in en londen de harwich bij wijze
spreken hem en de harvey nichols bij een
spreek het is een heel andere
journey geworden dat is de kus hem
experience journey
zo lang daar behoefte aan blijft in die
is er gewoon
dan zal dat ook gewoon blijven gelden en
hoe ze dat willen gaan doen weet ik niet
maar ik wil tot behoefte aan blijft maar
is het eigenlijk niet zo van okÃ

weet je

om dat product wat bij de bijenkorf koop
is dicht ook op ameland ligt ook in bol
die gaan altijd met mij zijn alle
producten merk
er zijn ook wel echt exclusieve
producten als je kijkt als ik nu in
amsterdam de bij cor binnen loopt dan
hebben ze ook op alle nice producten
waarin je wij spreken is alleen maar in
de winkelstraten parijs of londen zich
maar kan vinden is de echte gewoon high
excuses prada en en de gucci producten
en dat is dat personage idee ik wil is

op ik spiermens krijgen met de club die
plukken beslag twee teams bouwt
ik denk dat hij niet zal blijven het is
er genoeg mensen zijn en dat zie ik ook
in midden-oosten die heel wat te
besteden hebben
en die vinden dat heel mooi om daar ook
minder slag te kunnen gaan
ja als die vraag en behoefte er is
waarom zou ik niet invullen hoe ziet mag
en te er over vijf jaar uit maar ik denk
dat dat meer in dat losgekoppeld element
is er gorgora services dus we gaan
steeds meer niet mobile first te passen
en wederom dit is mijn persoonlijke
visie denk ik los van van wat we gaan
doen en ik hoop dat ook trouwens is dat
we naar een fbi first architectuur gaan
dus dus iedereen heeft het over mobile
mobile mobile tuurlijk heel belangrijk
en mobile zal ook altijd blijven in
tegendeel maar dat dus de connecties en
de voorkant aan de achterkant
uiteindelijk zeg maar
bepalen hoe snel ik kan acteren en
moment dat ik kan kiezen waar de
integratie numeri vis met een ep systeem
of hoe weerhoud systeem en ik me
voorkant en een bepaalde look en feel

hoe mijn brein ik haar moet zien ja dat
zal in dit geval alleen maar
flexibiliteit bieden dan is magento een
heel mooi zeg maar middleware component
wat het winkelmandje eigenlijk is om de
twee molecaten kunnen verbinden
misschien krijgen we wel tot mijn dat er
geen fysieke hoe haar huis is meer zijn
per onderneming waar is dat dat
werkelijk gewoon de producent door
middel van sol groups het model
want dat betekend ook dat om in de
logistiek nodig is en als je al een plek
meerdere verzet wat kan produceren en
van daaruit komen allemaal mol te
belonen ze binnen
hoef je niet nog een keer met een
vrachtwagen eerst naar jouw lokale
mannen zijn neerzetten is je dat levert
ook kost sparing op de show kijken hele
ecommerce keten dat misschien meer onder
vraag voor jou richting jouw doelgroep
is als je de keten gaat uitsplitsen
hoeveel optimalisatie punten zie jij de
komende vijf jaar voor je en als je heel
goed gaat kijken dan kom je best wel
heel erg grappige ding het even wat nog
heel veel ruimte in en het op musiceren

valt en dat heeft impact direct op de
kosten en de baten
shipping is er een heel interessante van
okÃ

ja inderdaad

en wat doe jij over vj wat ga ik doen
over 5 jaar
nou mark stiekem al een klein beetje
algemene slag ben is ook ondernemers
binnen en zeg maar de ecommerce en dan
namelijk bent magento
los vanuit de architectuur om te helpen
met strategie
super zijn ze klein beetje aan elkaar
gerelateerd heb natuurlijk jouw de
bouwfase het creÃ«ren van maar af en toe
bij jou een vraag okÃ
zal muur gebouwd heb is dit iets voor
komend jaar komt 3 jaar maar ook hoe
ziet jouw organisatiestructuur eruit en
binnen dus
strategische keuzes te maken kan je in
dit geval de architectuur ook een goede
manier beleggen het arthur's vaker het
er toen het denken was acteer is gaat
tegen een beetje lange termijn visie
moet hebben om er ook die ondernemer te
kunnen sparren
waar staan we naar welke technologieÃ«n
zijn

hoe zit die jou weasel's het eruit trap
er is technologie is een heel mooi maar
ik denk als het de mensen zijn binnen
ons als je die niet met de theorie
kunnen omgaan
dan heb je nog een belangrijker
vraagstuk en ik denk dat we vaker moeten
gaan investeren meer in de mens en daar
efficiÃ«ntie uit te kunnen halen en dan
zal het middel
meer zijn waardige laten gelden in
plaats van weer elke keer op de mail te
focussen focus op je organisatie
het team moet het en uiteindelijk
realiseren en daarin zeg ik af en toe
ook een laat ze vol ik een presentatie
over gegeven of op dit york reformation
tijdens de cove het eind als een mensen
zijn binnen je bedrijf
wvc verhuizen als ik wil doorgroeien
binnen muesli en ze passen hier bij
wees daar ook eerlijk en neem er op tijn
afscheid van van die makkelijk zijn
we proberen ook vooral te gaan kijken in
jouw organisatie welke mensen heb ik
nodig welk type dna mensen heb ik nodig
om uiteindelijk over vijf er soms als je
daar te staan dat geldt voor mezelf ook

je beweert de spiegel en te getuigen okÃ
wat moet ik doen dat toe te komen en
daarin probeer ik nu meer vanuit de
strategie ook eigenlijk in in dat
allereerste begin verhuizen ondernemer
te gaan helpen in hun ecommerce god ging
dat we hier van mezelf en komen de visie
we de komende jaren
en daarin wil ik een heel graag
technische elementen blijven oppakken
het is een combinatie tussen
business technical strategy als ik het
even een label zou moeten geven waar
mijn visie de koreanen toegang gaf
ja leuk en daar ben je mee bezig om dat
we een uur stikstof zelf al een nemen
ook binnen adobe en magento ik heb op de
mijn hele goede mentor intern
die daarin begeleid en dat is heel fijn
dat ook op een van de redenen
het hoeft te komen op zeg maar het
lichaam bij spoorloos en en zeg maar mag
en de zachte gaan is dat ik nu mensen om
me heen en waar ik van kan leren
en weet je soms is het fijn om dingen op
te kijken
en op die manier op een goede manier op
al de slag te kunnen maken en da's heel
fijn binnen bedrijf zoals over het ook

zelf ook proberen gezag uit dat weet ik
niet ik heb intresse in
helpen hierbij om de ober te groeien van
elkaar leren wij niet eigenzinnig
dingen gaan doen dan goede mee door heb
je dan ook nog een doelstelling om
binnen adori te groeien of nu is er
zoveel groei binnen adobe mogelijk
een bol te pakken toevallig afval per
week en uw boek binnengekregen
wordt eigenlijk meer ging voor mij ik
heb hem hiervoor is met nog niet liggen
of heb ik hem daar liggen ging dat werk
is dat niet elke stap van de onderneming
of soms wind goed bal omhoog moet gaan
meer kan ook links of rechts zeg maar
een goede en bredere aspecten erbij
pakken
en ik denk dat voor elk persoon een
goede kijk eens van okÃ

waar sta je wat

heb je
en het is niet altijd zeg maar de ladder
omhoog maar je kan ook links of rechts
kan kijken en andere expertise is een
kennis van ontdoen
ray dankjewel hebben ik weet niet langer
erop hebben zitten we zitten nu een
kwartier

zo kijk eens ergens aan dus we zitten
heel snel gaat sneller ja tijdens de
intro een normaal zeg ik altijd
of je nog wat weg te geven heb onze
luisteraars dat ik hem vergeten
dus als je het eind gered heb voor mijn
heb je nog een cadeautje voor het
luisteren
ja ja voeder voor degenen die luisteren
en interessant vinden om nog iets meer
voor magento te weten ik heb ik zat er
jaar geleden een boek geschreven
magento 2 cook deze
en je voor de mensen die interessant
vinden en de leuk vinden om te gaan
lezen is paul klein beetje out of date
met de basis wat erin staat klopt nog
wel allemaal als je hem in de slag wil
gaan houden rekening mee dus in dit
geval klein beetje god moet aanpassen
kan versies maar wat er is
klopt het voor de rest nog helemaal en
daar wil ik de vijf van weggeven kijk
maar druk ja en hoe kunnen ze die
winnen ze jij stuur mij anders een
berichtje via linkedin
en dan kijken we dit geval hoe daar mee
aan de slag kunnen gaan
okÃ

we zullen een link om de podcast een

beetje kortere
ze hun linkedin bericht plaatsen ja als
je daaronder een leuke een bericht meer
zien zorg dan kunnen ze even kijken hoor
dat boek niet op naartoe komen met mijn
ziel komen
geen idee maar komt er dan nog een en
volgende druk
hele goede vraag op zich sta ik open om
hem te updaten
dit geval is ie uitgegeven door een
leverancier die heeft nog geen
focust op gehad en het grappig ook is ik
denk niet gaat komen en de reden is
eigenlijk heel simpel is dat magento
alle documentatie tegenwoordig online
schrijft via magento de aerox
dus je meedoet steeds minder boeken
beschikbaar zijn om trim magento en in
die hoedanigheid ook weet je het is in
chester
dan is dat zo veel goede documentatie
online en ik denk dat er ook coole city
bijgewerkt hoort want je merkt ook
zoiets opnieuw maken ons ook heel veel
tijd terwijl je heel makkelijk een wiki
pagina kan updaten met de meest actuele
teksten

dus ik snap het format wel waarom
uiteindelijk niet meer de boek voor om
arts en volkomen en je hebt middels heel
veel verteld over magento en over
ecommerce
zijn we iets vergeten zijn these
vergeten
je kan zoveel top is om pak hem ik denk
dat we niet nog heel veel dingen
vergeten zijn maar toch nee okÃ

en je

dan beginnen we aan het vasten
vragenrondje
als mensen contact met je willen opnemen
naar aanleiding van dit deze podcast
een ik mag dat en als het mag hoe doe je
dat dan ja principe geen enkel probleem
vind je vragen en moeten gewoon gesteld
worden als ik er is iemand bij kan
helpen peace doen
ik zou zeggen ga los naar mijn linkedin
profiel
linkedin en dan ray bogman en stuur een
invite en mijn vraag en en hopelijk dat
ik iets kan bijdragen in deze
onderneming
hoeveel is genoeg vind dat een hele
bijzondere vraag en ik wist dat je me
ging stellen en eigenlijk kan ik daarop
zeggen is ik zet je nieuwe blog dat wel

nee is het mijn niet voor boeren kabaal
volgen rijd ik heb hier niks aan
even heel simpel is er in het klink
misschien een klein beetje georganiseerd
als je me die vraag een paar jaar
geleden getal zoals er wordt ze weet je
ik moet dit hebben
maar ik merk dat dat gezondheid en dat
nu ook al een pc maar
ik heb paar jaar geleden kanker had
daar ben ik in dit geval voor genezen op
een heel blij mee en dan meer icoontje
heel andere manier naar leven gaat
denken en dat ik eerder blij mee ben en
het delen van kennis het krijgen van
kennis en dat is ook een van de
motivaties geweest ben ik zo vind je dat
is genoeg uit wil ik geef mij gewoon de
kennis dus nooit genoeg kennis en nooit
genoeg er is me ook genoeg mensen om je
heen wij de kennis mee kan vergaren het
is niet alleen mijn wat gaat onder
elkaar om daarin doel te kunnen groeien
en ik denk om met je dat hertz voor mijn
persoonlijke dat geldt voor iemand
totaal andere stad dat zijn zaken wijzer
naar dan wil je gelukkig van
en dan kun je doorgroeien en dat is niet

de uit te drukken in welke monetaire
water en ook nee nee het wel heel mooi
antwoord
dankjewel wat is jouw favoriete podcast
oh ik denk heel eerlijk gezegd meetstok
meestal
ja meestal is er magento podcast die nog
een ding een jaartje of 5 plus online
een amerikaanse podcast en ik vind zo
lag het is gewoon eigenlijk steeds meer
met een comedyshow geworden tussen die
twee amerikanen en dat ik het heel fijn
als ik het sporten ben
dat je gewoon avond in sung informatie
mee krijgt weer en ook helemaal in een
deuk licht hoe klein we met z'n alle zeg
maar dit zijn dingen oppakken en daarna
zijn nog een paar anderen die hier ook
heel lang en luistert mag inmiddels ik
een lijst van al een jaar of drie niet
meer nee en en niet grappig ik vind
alleen mag komen ze horen anker op een
of ander manier maar goed ik ken de
beide mannen erg goed persoon okÃ

en dat

maakt ook wel weer grappig op die manier
aan de slag te gaan en als ik dat en als
zij uitgepraat zijn dan vic het leuk om
tegenwoordig als matthijs
te luisteren of jelle drijver ik op een

hele leuke proces kan juist en in is ook
want ijsje offline
wat wel jammer is dus en sis kofte
eigenlijk aan de slag met de e commerce
bv dus er ook wel leuk om daar dingen
voor bij ze te komen en ook maar ja gaaf
hey wat is jouw laatst gelezen
management boek
ja ik ben niet zo van het lezen moet je
eerlijk bekennen
contact steeds meer denk wel van
schrijven nou ja het is ook een tijdje
geleden wees ik denk dat namelijk de
meeste dingen gelezen worden online
dus je hebt niet meer een boek vol had
men je tegenwoordig een
of en voer of of een goede webpagina tot
het enige wat grappig is onlangs op
vakantie geweest en ook toch een boek
gekocht hebt toevallig hier bij me ze
heel klein boekje
ideaal op strand en dus vertel ik wel
leuk businessplan op 1 a4 en dit was
eigenlijk een heel grappig management
boek waarin je op een bepaalde manier
via het ogen is en model objectif goal
strategy and measures and op een a4tje
en reden goed motor neerzitten en de

reden om ik dit eigenlijk wilde lezen
was voor om te kijken hoe kwam ik binnen
mijn werkveld het voor ondernemer ook
makkelijker maken als hij namelijk op
een efficiÃ«nte manier zijn behoeftes kan
neerzetten die te meten zijn dan kan je
veel sneller naar bepaald doel komen in
plaats van hele wollige lange
documenten te creÃ«ren dus ik eigenlijk
doe is heel klein is zelf niet op een
affiche en heeft neergezet maar hij is
wel heel grappig en ijzer in het is snel
bochten lezen als je op vakantie bent
lui ze spreken leuk ja okÃ

en wat is het

het boek wordt jij vindt als
ecommerce ondernemen wind dood
management boek moet je minimaal gelezen
hebben ja elk persoon of ik de leukste
vraag en waarom ik heb wat ik ben mag er
een slag ging en training gegeven
meer dan 1000 mensen wereldwijd al in de
arbeid moment als ik het mooi zich
verschillende disciplines en elke keer
zei ik van
lees dit boek en dat boek heb ik
toevallig bij mij is redelijk gedateerd
op verkleurd is don't make me think
okÃ

waarom je kunt edition

j ze hebben tegenwoordig ook dus zelfs

een in onze variant en beschikbaar
de mobile version door wie visit at
virgin met zoals je ziet deze behoorlijk
verkleurd en deze geeft zo'n goed beeld
eigenlijk als het gaat om usability and
ecommerce is dat we vaker op een hele
andere manier denken en vaker met alle
respect zijn ondernemers in er een een
moet dit hebben
maar die denk na over hoe zijn klant het
wil hebben of die zijn doelgroep is en
dit boek geeft een heel goede manieren
aan hoe je kan denken en toch gaan
kijken okÃ

want denk mijn klant en hoe

is mijn flow en vandaar ook het woord
laat me nadenken door maimie vinken we
als je namelijk moet gaan nadenken
ecommerce journey dan weer te laat
nou het moet een natuurlijk proces zijn
nu breng je een je in je kookproces en
dat zijn heel veel ecommerce shops
waar ik de vaak hebt gezien van hij moet
nieuwe na gaan denken
okÃ

nou dan moet dit boek

deze ja en is nog steeds relevant
ondanks dat deze
al een tijd geleden geschreven is weet
niet welk jaar hij vandaan komt maar

gelukkig zijn er
2006 komt deze alweer mijn zus is
actueel
okÃ

en hij is ook het nederlandse ja ja

dit is de we kijken dit is de engelse
gebeten versie maar is ook een heel onze
versie beschikbaar
ja we komen hoe maken we met z'n alle
ecommerce duurzamer
duurzame je bent net al een beetje aan
jaren eigenlijk met je klopt
kleuren streek bij de fabrikant ram
bestaat dat proces ik denk dat je echt
moet gaan kijken naar a los van van de
hele in koppels
co2 in de taal hosta ga dan naar kijken
want als een app providers die daar mee
aan de slag gaan
we proberen ook vooral te gaan kijken
naar het personeel wederom als ik iemand
hebt die de juiste kennis heeft en het
de minder tijd kan doen dan besteed hij
ook minder tijd achter de computer
hoe meer mensen ik als computer zitten
is ook een principe co2 dus ik het
efficiÃ«nter kan doen en ik wil uit de
term gebruiken en dat is misschien een
bruggetje naar je volgende vraag die je
dalen gaat stellen is

ik denk dat er nog heel veel
procesoptimalisaties te doen zijn binnen
bedrijven om een maximale resultaat
eruit te halen en die leveren het
eindelijk de beste kwaliteit op is het
gaat om om co2 neutraal te gaan
less is more uiteindelijk en ik denken
we van a ik zie je nog genoeg bedrijven
bij komen die vaker met alle respect
voor
kwartje het eerste rij willen zitten pak
en een of andere webdesigner uit de
gouden gids
hebben niet meer tegenwoordig maar nu
kunnen op kijk huiver en de en daar vaak
er zijn meer die veel post die nodig
zijn om hetzelfde resultaat te kunnen
zetten
zijn heel goedkoop maar uiteindelijk de
lange termijn since eigenlijk duurder
want als ze ook een update moeten gaan
doen hebben ze vaak je iets met taino de
omdat ze die kennis niet hebben en de
vraag is wat heb ik dan gerealiseerd
zo'n ben je denk je goedkoop uit en
beginnen maar uiteindelijk de lange
termijn ben je meer kwijt en dat heeft
ook een

de footprints in dit geval voor de
economie heeft nooit dat ik zeg maar met
en online de dat
paar stokjes naar india heb gedaan voor
acht dollar per jaar een dozijn aan
webontwikkelaars
ja daarna en inmiddels een goede vriend
van mij die doet dan die rekenen onder
20 euro per uur
maar het was gewoon geregeld en in india
nog steeds niet zo dat zijn vinden keuze
is en dat is ondernemer belangrijk is om
in je proces te gaan kijken hoe kan ik
dat lean opzetten van uit de friese
vieren lean
het om om wist die wil je leest in dit
geval minimaliseren
ja neem maar in je proces mee ik ga niet
altijd alleen maar aan de goedkoopste
prijs
lopen porren we gaan kijken wat kan ik
op muteren
dat heeft het eigenlijk ook een betere
voetprint inderdaad voor alles ja wat is
dan mijn volgende vraag wie wil je
uitnodigen voor volle pond aan is de van
handjes rodeo nou mijn fout
hoelang daar geen spijkerbroek voordat
je moest nou ja zoals je nu ziet draag

ik geen spijkerbroek en ik moest je
eerlijk bekennen
aangezien ik thuis werken het is een
clichÃ

en ze kunnen heel fijn om lekker

een jongensboek hand te hebben
en en die was ik wel regelmatig en
minder buiten de deur gaan dan doe je
dit geval of een pantalon aan want hij
ziet er gewoon veel lekkerder
ik me steeds minder spijker hoeken gaan
dragen ja maar als je hem als ik hem
draag nou en denk aan de week kan ik
weet al wat de uit lucht in de hulp van
willen voor de stof
breken en als die
in de vriezer doen ook momenten oh ja
dat klopt ja en de vriezer klok alleen
ik heb geen grote vriezer
dus de stam te zijn word niet graag nog
we kibbelen nee nou en dan inderdaad je
volgende vraag wie moet jij mij volgende
gras moeten zijn ja daarbij ook nog eens
de nadenken en ik zal haar zijn hele
arsenaal van mensen in mijn netwerk
oppakken maar ik zal wel eens wines in
de t's jij met de reitsma aan de tand
voelt
sorry met de en reitsma okÃ

ook leuk in

dit geval met alle respect voor alle
mannen die luisteren
wal in dit geval moet het geen mannen
show zijn met dit het goed is om ook wat
wat vrouwelijke input zitten krijgen en
ik al snel een beetje een trigger aan
als genoemde lean zij is gefocust en en
bezig met optimalisatie van processen en
zeker binnen de ecommerce zijn dat denk
ik heel veel mutaties die we kunnen
maken zeker in de is het over tijd
hebben we geen controle soms meer mensen
zijn uw moment werk hoe kan ik nou met
les meer doen en daar eigenlijk ook mee
in een strategie
de komende jaren veel meer rendement
eigenlijk uithalen en wellicht in dit
geval mensen ook of opleiden of
vervangen om aan die strategie te doen
duidelijk van alle blokken die we
afgelopen tijd hebben benoemd
steeds moeten samen en ik denk dat het
goed is dat zij daar is een klein beetje
een visie overgeeft hoe zij dat vol zich
zit binnen de ecommerce
en boeren ook van kunnen leren want ga
niet alleen want techniek gaat om de
mensen wederom binnen bedrijf die je
moet op publiceren dus op sowieso zit

procesoptimalisatie projectorganisatie
daar kan zij denk ik wel een heel mooi
verhaal vertellen
af gaat er zeker van aden zeker doen
iphone leuk
winnares op terugkomen nee nee nee
dankjewel in dit geval voor dit erg leuk
gesprek ik vond al erg leuk om eigenlijk
in deze kroeg over jou thuis er hiermee
aan de slag te kunnen gaan en
nee dankuwel voor oppertunity en en als
zullen dit gewoon nog meer vragen zijn
waar ik en bij de ruimte leveren en laat
me alsjeblief weten
nou hartstikke leuk bedankt voor je
gastvrijheid bedankt
hij laten geven elkaar nog steeds geen
hand maar nee medic voor voor mij hebben
die al half mee dat toch wel een beetje
weten over toevoegen of deze me nu een
beetje wel ja
dank je voor je tijd en ik ga je zeker
in de gaten houden en ik heb er dus uit
een mooi beeld van magento en ado be and
adobe adobe en dat arabische wereld de
eigen de fout en ja dat komt wel goed
gaan gedaan
weer bedankt voor het luisteren vergeet

je niet te abonneren voor onze podcast
geef een aantal sterren die jij vindt
dat we verdienen en schrijven review met
wat jij vindt wat goed ging ook
verbeterd kan worden
ga naar het ecommerce cafÃ

punt nl voor

de laatste ontwikkelingen en de show
notes van deze podcast
en wordt lid van onze community tot de
volgende
en tot die tijd lekker veel online
verkopen

