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analytische CRM realtime-analyse van klantgedrag

balanced scorecard methode voor prestatie-indicatoren vanuit

klant-, financieel, intern en innovatief perspectief

business intelligence (BI) verzameling van strategische 

bedrijfsinformatie met behulp van rapportagetools en 

datamining

CAD Computer Aided Design

CAM Computer Aided Manufacturing

collaborative CRM integratie van verkoop- & communicatie-

kanalen

collaborative design gezamenlijk ontwerp door verschillende 

bedrijven

Contact Center Software (CCS) IT-systeem voor callcenters die 

ook e-mails afhandelen en websites ondersteunen 

CRM Customer Relationship Management

database gestructureerd gegevensbestand, databank

datamining zoeken naar statistisch significante verbanden 

in een datawarehouse

datawarehouse gegevenspakhuis, meestal kopie van een 

database waarmee met intelligente zoekmogelijkheden wordt 

geprobeerd verbanden tussen gegevens te achterhalen

demand planning bepalen van veiligheidsvoorraden en 

capaciteitsbehoefte op basis van vraagvoorspelling 

e-business zakelijke toepassing van internettechnologie 

e-commerce verkoop via internet

EDI Electronic Data Interchange, elektronische uitwisseling 

van genormeerde gegevens tussen computers

EDM Electronic Data Management

e-learning persoonlijke ontwikkeling, opleiding en 

kennismanagement via internet

employee portal portal voor werknemers op internet of intranet

Enterprise Resource Planning (ERP)  ondernemingsbreed 

georiënteerd standaardinformatiesysteem, met een 

logistiek, financieel en administratief planningssysteem, dat 

automatisch orders voor verschillende afdelingen genereert

Enterprise Application Integration (EAI) software voor de 

integratie van verschillende bedrijfsapplicaties

e-procurement elektronisch inkopen via internet of EDI

e-selfservice selfservice via internet

horizontale marktplaats digitale brancheoverschrijdende 

marktplaats

geldstroomplanning optimalisatie van leningen en 

betalingen, cashplanning

hardware fysieke componenten van een informatiesysteem, 

zoals pc, harde schijf, beeldscherm, server

info-security beveiliging van IT-apparatuur en netwerken

International Trade Logistics (ITL) afhandeling van 

wettelijke import- en exportdocumentatie

inventory management voorraadbeheer op basis van 

statistische patroonherkenning

Manufacturing Execution System (MES) informatiesysteem dat 

zich richt op de uitvoering van de productieplanning en de 

terugkoppeling van de fysieke voortgang, voor o.a. tracking & 

tracing en kwaliteitsmanagement

Marketing Automation (MA) automatisering van o.a.

campagnemanagement

operationele CRM verzamelnaam voor Marketing Automation,

Sales Force Automation en Contactcenter-software

ordermanagement bepaling van waaruit wordt geleverd 

per orderregel

PDM Product Data Management

productieplanning planning van productie op 

middellange termijn

rapportagetool gebruikersvriendelijke software om 

overzichten te genereren

ritplanning het toewijzen van lading aan verschillende 

vervoerseenheden (zoals vrachtauto’s en treinen)

routeplanning vaststellen van optimale transportroute van een 

vervoerseenheid 

sales force automation (SFA)  informatiesysteem om 

verkoopproces te ondersteunen 

scheduling volgordebepaling van productieorders

service & onderhoud  technische handelingen om machines 

in stand te houden en productiestoringen te verhelpen 

Supply Chain Execution (SCE) distributieplanning in 

de logistieke keten

Supply Chain Planning (SCP) productieplanning in 

de logistieke keten

supply planning planning van grondstoffen en 

productieallocatie

verticale marktplaats branchespecifieke marktplaats 

op internet

Warehouse Management (WM) magazijnbeheer
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