
Sony DADC startte in 1986 als cd-fabriek, 
maar sindsdien is er veel veranderd. Het 
bedrijf is tegenwoordig een ‘full supply 
chain provider’ en heeft de ambitie het 
beste fysieke en digitale serviceplatform 
te worden om content te vervoeren van de 
bron naar retail en consumenten.
Door: Werner SchloSSer

Sony DADC biedt 
helpende hand 

vanuit een lokale oplossing.” Vier jaar gele-
den ging Sony DADC al een samenwerking 
aan met het Nederlandse bedrijf The Site op 
het gebied van authoring en opslag in een 
digitaal management systeem. Via dit sys-
teem levert Sony DADC in opdracht van de 
independents aan de video-on-demand- en 

onlineplatformen in de Benelux. Onlangs 
heeft het ook Black Box Logistics in de arm 
genomen voor de fysieke distributie. “Wij 
zijn binnen die samenwerking verantwoor-
delijk voor de IT-systemen, order desk, 
retail services (zaken als vendor managed 
inventory en category management), fac-
turatie en inning”, licht Bressers toe. “De 
hele Benelux Independent Service Offering-
operatie wordt gerund vanuit de vestiging 
van Black Box Logistics in Almere.”

Efficiency
Als voordeel van dit model voor de klanten 
noemt hij het feit dat Sony DADC voor 
meerdere klanten werkt. “Dat maakt de 
dienst schaalbaar en dat levert kostenvoor-
delen op. Wie dat wil, kan bij ons een com-
pleet dienstenpakket afnemen.” Bepaalde 
zaken aan één partij uitbesteden betekent 
grotere efficiency, claimt Bressers, en stelt 
klanten in staat zich weer meer te richten 

‘Full service’ is een breed begrip en 
dekt daardoor prima de lading van 
Sony DACD’s dienstenpakket. Het 

bedrijf kan, naast het traditionele logistie-
ke proces tussen industrie en retail, taken 
vervullen als een order desk, key-account-
management, facturatie, kredietcontrole, 
 incasso en IT-systemen. Dit alles zowel 
richting fysieke als digitale kanalen.

Lokale oplossing
Speciaal voor onafhankelijke uitgevers heeft 
Sony DADC deze diensten ondergebracht in 
een integraal pakket, Benelux Independent 
Service Offering genoemd. Sales represen-
tative Toon Bressers legt uit: “Tot nu toe 
werden Benelux-klanten op ver schillende 
vlakken bediend vanuit de fabriek in 
Oostenrijk. Doordat de markt de  afgelopen 
jaren steeds complexer is geworden (meer 
formats, meer kanalen), hadden onze klan-
ten behoefte aan versimpeling. Een aan-
spreekpunt in de eigen taal, vlak om de hoek 
en met inzicht in de eigen markt. Daardoor 
besloten wij meer diensten te gaan verlenen 

'Doordat de markt is veranderd, hadden 
klanten behoefte aan versimpeling'

op hun kerntaken: het aankopen en op de 
markt brengen van de juiste titels.
Vooral onafhankelijke uitgevers blijken be-
hoefte te hebben aan dit nieuwe business-
model. De eerste partij die op deze manier 
met Sony DADC in zee gegaan is, is 
Video/Film Express. Er wordt momenteel 

nog met andere grote onafhankelijke dis-
tributeurs gesproken, maar daarvan kun-
nen nog geen namen genoemd noemen.

Future proof
Gevraagd naar zijn visie op de toekomst 
zegt Bressers: “We zijn ons ervan bewust 
dat het consumptiegedrag van de consu-
ment verandert. Maar nieuwe verkoop-
kanalen en andere manieren om met de 
consument te communiceren bieden ook 
nieuwe mogelijkheden. “Wij willen het 
beste fysieke en digitale serviceplatform 
worden om content te vervoeren van de 
bron naar retail en consument.”
Samenvattend zegt hij: “De fysieke markt 
wordt kleiner, maar de digitale markt 
is heel ondoorzichtig en verandert snel.  
Wij bieden klanten aan om de hele digitale 
en fysieke distributie voor onze rekening 
te nemen. Via alle huidige én toekomstige 
kanalen.”  ◾
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