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EnterSys is medio april 1997 door Record
Service Benelux (RSB), Sony en EMI, die 
gezamenlijk de Stichting EnterSys vormen,
geïntroduceerd als vervolg op hun Begotel-
systeem. Alle belangrijke audio- en video/
dvd-maatschappijen ondersteunden het initia-
tief. De startende maatschappijen waren 
Universal, Warner en BMG. De Vereniging 
Klassieke Zaken, CNR en Universal Pictures
zijn als distributielabels bij RSB aangesloten, en
Basta Audio/Visuals bij EMI. Daarnaast levert
een groot aantal derde partijen informatie aan
EnterSys: Distritop (Challenge, Clavicenter en
V2), Central Distribution (Music & Words,
Oreade en Culture), Ideal Distribution (AMC),
ZYX, Sonic Rendezvous DCM, Pink Records,
Choice Music Benelux en Unibird. Laatst-
genoemde is een samenwerkingsverband van
klassieke independents, bestaande uit AMG, Bal-
tic, Coda, Econa, Harmonia Mundi Nandi, La-
vial en Musik Welt.

Benelux-functie
Alhoewel de Stichting EnterSys in eerste instan-
tie gericht was op Nederland, heeft de organisa-
tie een Benelux-functie. Bij de start waren voor-
al Nederlandse vertegenwoordigers van de
aangesloten partijen betrokken, maar na een
jaar, toen projectmanager Jan Steenbeek bij de
organisatie kwam, werden ook contacten gelegd
met de Belgische en Luxemburgse retail.
“Inmiddels hebben we daar zo’n 60 partners,
waaronder veel grossiers”, aldus Steenbeek.“Het
feit dat FNAC en Sonica, die gezamenlijk 40 à
45% van de Belgische markt in handen hebben,
de intentie tot samenwerking hebben uitgespro-
ken, heeft duidelijk een aanzuigende werking.
Ik noem dat het ‘Challenge-effect’, omdat we
datzelfde begin 2001 in Nederland zagen, nadat
Challenge Records Services op EnterSys was
aangesloten. Veel entertainmentorganisaties
vroegen toen opeens informatie over EnterSys
aan.”
Steenbeek noemt een viertal factoren waarom
industrie en retail met EnterSys zouden willen
werken: “EnterSys is voor maatschappijen aan-

zienlijk goedkoper geworden, waarbij wij voor
niet-eigenaren werken met een leasecontract.
Daarnaast zijn de stabiliteit en kwaliteit van het
systeem optimaal. Omdat er steeds meer klanten
met EnterSys werken, zal de elektronische
orderverwerking voor deze organisaties een
werkreductie opleveren. Tot slot wordt
de EnterSys-catalogus dagelijks bijgewerkt,
waardoor de klanten correcte artikelgegevens in
hun systemen hebben staan. Hierdoor worden
ook in de elektronische orderverwerking nog
maar weinig fouten gemaakt.”

Vervolmaking
Bij de start van EnterSys konden alleen 
‘normale’ bestellingen verwerkt worden. Die
situatie verbeterde toen de maatschappijen de
definities en condities van al hun klanten in hun
systemen ook voor EnterSys-orders vastlegden.
Aangezien veel orderbewegingen via EnterSys
lopen, konden voortaan ook acties en blokor-
ders elektronisch doorgegeven worden. Maar
volgens Steenbeek nadert nu de echte vervolma-
king van het systeem. In de loop van juni moet

het mogelijk worden dat klanten een code mee-
geven aan afwijkende orders. Dit stelt maat-
schappijen die hier gebruik van willen maken in
staat deze orders apart te behandelen, waardoor
voortaan ook bestellingen met speciale condities
elektronisch geplaatst kunnen worden.
Deze verfijning moet bij twijfelende winkeliers
de laatste reden wegnemen om zich niet bij
EnterSys aan te sluiten. Een veelgehoorde
gedachte is immers: ‘Via EnterSys bestel ik
rechtstreeks bij de platenmaatschappijen, waar
ik minder korting krijg dan bij sommige
grossiers’. Steenbeek weerspreekt dit: “Het
plaatsen van de totaalorder via EnterSys, waar-
bij maatschappijen hun kortingen ook hebben
aangepast, is voor winkeliers de voordeligste
manier van bestellen.” Hij meent dan ook dat
EnterSys langzamerhand ‘het mechanisme tus-
sen resultaten’ geworden is. Daarbij doelt Steen-
beek op de intermediairfunctie die het systeem
heeft tussen marketing en sales aan industrie-
kant, en de bestellingen van retailers. In Neder-
land wordt inmiddels circa 55% van alle orders
elektronisch gedaan, in België ligt dat percenta-
ge momenteel nog tussen de 25 en 30. Hij waar-
schuwt echter dat aansluiten bij EnterSys niet
betekent dat maatschappijen op hun lauweren
kunnen gaan rusten. “Marketing en sales zijn 1
en 2, een bestelling via EnterSys is 3 - oftewel
een mogelijk gevolg van 1 en 2.”

Jan Steenbeek, projectmanager EnterSys:

“EnterSys is het mechanisme
tussen resultaten”

Op 16 april jl. was het precies vijf jaar geleden dat het catalogus- en bestel-
systeem EnterSys van start ging. Tijd om terug te blikken is er echter 
nauwelijks, want het tweede lustrum wordt voortvarend ingezet… 

EnterSys

Door Werner Schlosser

De EnterSys-organisatie:
Bestuur:
Johan Wouters (voorzitter; directeur RSB)
Ghilaine Estievenart (penningmeester; financieel 
directeur Sony Music Benelux)
Dominique Frantzen (afgevaardige EMI; consul-
tant)
Don van Lier (afgevaardigde Sony; consultant)
Henk Schell (IT-directeur RSB)
Jan Steenbeek (projectmanager)

Controllers College:
Ghilaine Estievenart (financieel directeur Sony
Music Benelux)
Willeke Hilhorst (chief financial officer EMI
Recorded Music)
Ron Dekker (financieel directeur RSB)

Werknemers:
Wim van Aert (applicatiebeheerder)
Jan Van Beeck (customer service)

Stappenplan aansluiten winkeliers:

1. contact opnemen met EnterSys/uitleg 
EnterSys

2. inventarisatie technische mogelijkheden
3. beslissing klant
4. installatie en uitleg ECOS (met handleiding)

Dwarsdoorsnede van winkeliers/grossiers die
gebruikmaken van EnterSys:

Bertus Distributie Home Entertainment Retail
Rigu Sound Kroese
vanLeest Bol Nederland
Diskoland Selekt Entertainment Service
Plato Music All In

In België o.a. Eureka, Musikladen, Fonoservice en
Dynamhit
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Uitbreiding
De afgelopen vijf jaar heeft een aantal onder-
werpen continu op de EnterSys-agenda gestaan.
Dat zijn de marktsituatie, communicatievor-
men, systeemontwikkeling en het eind-gebrui-
kersysteem ECOS (Elektronisch Catalogus- en
Ordersysteem).“EnterSys wil een zo goed moge-
lijke afspiegeling van de markt zijn, zowel aan
industrie- als aan retailzijde,” legt Steenbeek uit.
“Aan de ene kant zoeken we dus constant naar
catalogusuitbreiding, en aan de andere kant
naar een vergroting van het aantal klanten. Wij
proberen dan ook steeds de onderlinge commu-
nicatie tussen die twee groepen te optimalise-
ren. Waar er voorheen alleen analoge informa-
tie-uitwisseling mogelijk was, kan dat nu ook
digitaal en via de kabel. Het vergroten van die
mogelijkheden vereist natuurlijk een continue
verbetering en uitbreiding van de technische
infrastructuur. Er worden voor klanten dan ook
regelmatig technische 1-op-1-oplossingen ont-
wikkeld.”
Ook wordt eraan gewerkt de hoeveelheid
productinformatie uit te breiden. Hiertoe wor-
den o.a. gesprekken gevoerd met PhonoNet, zeg
maar het Duitse EnterSys,waarin 85 maatschap-
pijen participeren. Steenbeek: “PhonoNet heeft
een uitgebreider systeem, met onder meer track-
informatie, hoesafbeeldingen en in sommige
gevallen geluidsfragmenten. Je kunt denken aan

een situatie waarin de informatie op verschillen-
de manieren wordt aangeleverd: de artikelinfor-
matie is nodig om orders te kunnen plaatsen,
maar wanneer een winkelier – voor eigen
gebruik of voor zijn klanten – additionele infor-
matie op de winkelvloer wil verspreiden, kun-
nen daarvoor bijvoorbeeld de uitgebreidere
functies van PhonoNet in aanmerking komen.
De Duitse handel betaalt echter voor het gebruik
van het systeem, terwijl EnterSys gratis is voor
retailers. Daar moet een goede oplossing voor
komen.”

Toekomst
De genoemde aandachtspunten zullen ook in
de toekomst de hoogste prioriteit blijven hou-
den. “Een van mijn belangrijkste taken is het

werven van de nog ontbrekende audio- en
video/dvd-maatschappijen. Momenteel realise-
ren wij binnen de industrie een dekking van cir-
ca 85%. Er staan binnenkort in totaal zo’n
200.000 artikelen in onze catalogus.” Alhoewel
Steenbeek groot belang hecht aan het over de
streep trekken van de overige 15%, bestempelt
hij de nog niet aangesloten bedrijven als
‘achterblijvers’. “Het elektronische denken en
werken is anno 2002 niet meer weg te denken.
Organisaties met visie hebben de stap naar
EnterSys dan ook allang gezet. Wij gaan echter
verder, en degenen die instappen profiteren van
de kwaliteit en potentiële kostenreducties.”
Aan de retailkant heeft EnterSys 210 aansluitin-
gen, inclusief grossiers als Rigu Sound, Bertus,
Hitbox en SES. “Daardoor behalen wij een win-
keldekking van ongeveer 85%. De technische
ontwikkelingen voor het aansluiten van Media
Markt, FNAC en Sonica zijn al in een vergevor-
derd stadium. Als ook zij elektronisch kunnen
bestellen, moet het aantal orderregels dit jaar
boven de vier miljoen gaan uitkomen. Vorig jaar
behaalden wij al de mijlpaal van drie miljoen
orderregels.”
Om deze beoogde uitbreiding in de toekomst
aan te kunnen, zal het aantal werknemers bij
EnterSys binnenkort tot drie worden verhoogd.
“Jan van Beeck gaat per 1 juni customer service
doen, en krijgt een volwaardige plaats naast
applicatiebeheerderWim van Aert en mijzelf. Hij
wordt de technische evenknie van Wim.”

EnterSys

Jan Steenbeek: “Organisaties met visie hebben de

stap naar EnterSys allang gezet.” 

(Ton Kastermans Fotografie)
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Verklarende woordenlijst:

EnterSys: muziek- en videocatalogus met als
basis een bestelmogelijkheid voor winkeliers
Record Service Benelux: groot distributiecen-
trum voor de entertainmentindustrie
Begotel: kostbare en op den duur verouderde
voorloper van EnterSys, die circa 16 jaar bestaan
heeft
Grossier: schakel tussen industrie en winkeliers
Elektronische orderverwerking: via de compu-
ter geplaatste bestelling aannemen en (doen)
uitvoeren
Artikelgegevens: overzicht van titel, artiest,
componist, dirigent, drager, verpakkingseenheid,
bestelnummer, maatschappijcode, distributiecen-
trumcode en basisinkoopprijs
Blokorder: bestelling waar volgens afspraak met
de maatschappij speciale condities aan verbon-
den zijn
ECOS: basissysteem waarmee winkeliers hun
bestellingen kunnen doen
Orderregel: overzicht van het bestelde artikel en
de bestelde hoeveelheid
IntraSys: het computerprogramma tussen de
maatschappij en EnterSys, dat de catalogusgege-
vens van de maatschappij ontvangt en naar de
EnterSys-server verzendt, en waar orders van
winkeliers op binnenkomen
Webster netwerk: de gesloten (beveiligde) tele-
fooncentrale, via welke alle communicatie vanuit
maatschappijen en winkeliers loopt.

Stappenplan aansluiten maatschappijen:

1. contact opnemen met EnterSys, gesprekken 
voeren

2. technische aspecten en catalogusinhoud 
analyseren

3. definitieve beslissing
4. installatie IntraSys
5. testen catalogusoverzetting en orderverwerking
6. klantenbrieven EnterSys en nieuwe maatschap-

pij verzenden
7. uitleg EnterSys aan personeel maatschappij
8. start
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Schematisch overzicht gegevensstromen binnen EnterSys


