Solar Monkey

Zorgeloos
de zon verkopen
Alle mogelijkheden op een rij.

Solar Monkey

Welkom!
Hartelijk dank voor je interesse in Solar Monkey. In dit document lees je hoe Solar Monkey jou zorgeloos de zon laat
verkopen. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

Zorgeloos de zon verkopen
In een drukke markt is het vechten om voorop te lopen. Solar Monkey helpt je om het verschil te maken. Met onze
software ontwerp je binnen één minuut een zonnesysteem, maak je snel offertes in jouw huisstijl en win je vertrouwen
met Zonnegarant.
Solar Monkey is een jonge en innovatieve organisatie die in 2015 is opgericht. Onze rekenmodellen zijn ontwikkeld in
samenwerking met de TU Delft. Inmiddels maken meer dan 300 bedrijven maandelijks gebruik van onze software, wat
neerkomt op ongeveer 150.000 ontworpen zonnesystemen per jaar.
Onze missie is: ‘making Solar the world’s leading power supply’. En dat doen we samen met jou!

Lars Buuts

Arjen van der Spek

“Met Solar Monkey zijn wij in staat onze klanten pro-

“Vertrouwen is de belangrijkste succesfactor.

actief te informeren over de opbrengst en eventuele

Solar Monkey helpt ons overtuigen met

storingen.”

zekerheid en service.”

Samen starten
Genoeg gelezen? Mooi! We staan voor je klaar om je bedrijf het volgende
niveau te helpen.

Vraag nu snel een demo aan op www.solarmonkey.nl
Tijdens deze demo laten we je spelenderwijs kennis maken met onze
software. Dit doen we met een screenshare, zodat je alles makkelijk kan
volgen. Natuurlijk is deze demo gratis en vrijblijvend.
Bevalt het? Dan zoeken we samen het beste pakket voor je uit!
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Ontwerp
Ontwerp binnen 1 minuut een zonnesysteem.
Met RapidPanel teken je zonnepanelen in op luchtfoto’s.
Zo kost het maken van je legplan nog maar een minuut.
Omdat we met hoogtedata en schaduwcalculaties werken heb je altijd een nauwkeurig
resultaat. Ook maak je met gemak meerdere legplannen met verschillende panelen of met

RapidPanel

een andere indeling.

Ontwerp nauwkeurige

Intekenen op hoge resolutie luchtfoto’s

Automatische dakhoekbepaling

zonnesystemen

Binnen een minuut een ontwerp		

Panelen schalen naar perspectief

binnen 1 minuut.

Corrigeert voor perspectief op luchtfoto

Kies uit alle typen panelen

Je maakt eenvoudig een stringplan op basis van het gemaakte legplan.
Zo wordt de juiste keuze heel vanzelfsprekend.
De software adviseert over de best passende omvormers. Op die manier is de slimste keuze
snel gemaakt. Alle specificaties van de omvormer zijn opgenomen in de software. Zo krijg

Omvormer & String

je altijd een accurate opbrengstberekening.

Combineer de juiste

Kies uit alle gangbare omvormers		

Rekent met vermogens en input voltages

string met de juiste

Exotische smaak? Wij voegen het toe!		

Maak kopieën en vergelijk de opties

omvormer.

Automatische opbrengstberekening		

Een handig overzicht voor de klant

Elk ontwerp komt met een nauwkeurige berekening. Dankzij 3D data en schaduwanalyse
krijgt je klant altijd een accurate prognose.
Onze rekenmodellen zijn ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. Dit kwaliteitsstempel
mag je op elke offerte uitdragen. Zo wek je het nodige vertrouwen en kan je altijd achter je

Opbrengstcalculatie

offerte staan.

Krijg betrouwbare

Calculaties met 1 druk op de knop		

Actuele instralingsdata

berekeningen met 3D

Automatische schaduwanalyse		

Op basis van jouw configuratie

schaduwanalyse.

Inzicht in performance per paneel		

TU Delft kwaliteitsstempel op je offertes
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Verkoop
Maak persoonlijke offertes en volg deze op vanuit jouw CRM.

RE: OFFERTE

OFFERTE
OFFERTE

Voortaan maak je met één druk op de knop een strakke offerte in jouw huisstijl.
Zo is het belangrijkste document in je verkoopproces perfect in orde.

AKKOORD

De offerte is het meest belangrijke document in jouw verkoopproces. Profiteer daarom van
onze ervaring in doelgerichte offertes met honderden klanten. We adviseren je graag over

Offertes

de mogelijkheden. Of blader eens rond in ons offerte inspiratieboek.

Stuur strakke offertes in

Upload jouw product-en prijslijst		

Laat je eigen template naar wens bouwen

jouw huisstijl.

Bepaal snel de juiste verkoopprijs		

Profiteer van onze ervaring

Kies uit standaard templates			

Vergelijk tot 3 legplannen in één offerte

Wij bieden een volledig geïntegreerde oplossing met onze partner Pipedrive, het simpelste

CRM

CRM ter wereld. Dit helpt je om meer resultaat te boeken.
START

Gebruik je zelf al een ander CRM-systeem? De meeste systemen zijn eenvoudig aan Solar
Monkey te koppelen. Neem contact op voor de mogelijkheden en pak de controle over je

CRM Integratie

verkoopproces.

Pak de controle over je

Gegevens via bestand of je website		

Offertes mailen vanuit CRM en e-mail

verkoopproces.

Duidelijk overzicht van alle relaties		

Rapportages over conversie en lead times

Activiteiten en afspraken bijhouden		

Eenvoudige API’s met documentatie

Certificeer
Maximale zekerheid voor je klant.

OFFERTE
OFFERTE

Consumenten staan voor een grote investering en vragen vaak meerdere offertes aan. Hoe
zorg jij dat je als winnaar uit de bus komt?
Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen het belangrijkste argument is. Hoe meer vertrouwen jij
uitstraalt, hoe eerder de klant voor je kiest.

Zonnegarant
Daarom garanderen we onder de naam Zonnegarant de opbrengst van jouw systeem.
Bied een garantie.
Win het vertrouwen.

Brengt het systeem minder op dan beloofd? Dan betalen wij het verschil aan jouw klant.
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Relax

!

Hou je handen vrij voor groei met ons service management.

Na installatie begint de service. Systemen presteren minder, omvormers gaan kapot of de
dataverbinding verbreekt.
Met service management kan je eindelijk ontspannen. Een slim kastje verbindt via 4G met
een dashboard waar je kan zien hoe je systemen presteren. Ook je bestaande systemen

Service
management

sluiten we via de omvormerportaal aan.
Notificatie bij onderprestatie			

Plan zelf je service-opdrachten in

Houd je handen vrij

Nooit meer verbindingsproblemen		

Stabiele en betrouwbare prestatie-data

voor groei.

Direct op de hoogte van onderprestatie

Aan te sluiten op iedere omvormer

Wanneer systemen ouder worden, is de kans op mankementen groter. Ook groeit je aantal

Servic e
€60 / jaa r

systemen, dus je servicelast stijgt aan twee kanten.
Veel installateurs denken daar niet over na en worden verrast door de servicelast. Daarom
helpt Solar Monkey je servicecontracten te introduceren. Zo maak je van een kostenpost

Service
contracten

een verdienmodel.
Duidelijke afspraken				Alle kosten gedekt

Van kostenpost naar

Professionele uitstraling			

Verdien voor de hele levensduur

verdienmodel.

Meer vertrouwen bij de klant			

Een positieve klantrelatie

Een betrokken en blije klant zorgt voor een goede reputatie en referenties. Maar hoe houd
je ze blij en betrokken zodat ze je aanraden bij vrienden, familie en collega’s?
kWh/Wp

98 %

Door proactief te berichten over de prestaties houd je de klant positief betrokken bij
zijn investering. Onze software berekent iedere dag hoeveel de panelen opleveren. Ieder

Prestatierapporten

kwartaal ontvangt de klant een inzichtelijk prestatierapport.

Elk kwartaal een

Rapportages uit jouw naam in jouw huisstijl

visitekaartje.

We vergelijken de verwachte en daadwerkelijke opbrengst
Overzichtelijke rapportages geven uitgebreid inzicht
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Wat kost het?
De prijsstelling van Solar Monkey is gebaseerd op gebruik. Je gemaakte
adressen en documenten worden in Solar Monkey afgerekend met credits:
• 1 credit per adres (onbeperkt aantal ontwerpen per adres)
• 0,5 credit per project extra voor onbeperkt aantal offertes en rapporten
We staan voor transparante prijzen en hebben geen verborgen kosten. Zo
betaal je nooit meer dan 1,5 credit per project.

Hoe reken je af?
Je kan je credits los kopen (prepaid) of via een maandelijks opzegbaar abonnement.

Prepaid

Maandbedrag

Inclusief

Prijs per (extra) credit

Betaal vooraf

Géén

0 Credits

€ 9,90

Abonnement

Maandbedrag

Inclusief

Prijs per (extra) credit

Maki

€ 360,-

50 Credits

€ 7,20

Chimpansee

€ 715,-

150 Credits

€ 4,75

Gorilla

€ 1,020,-

300 Credits

€ 3,40

Grotere afname? Neem contact met ons op!

Wat zijn de voordelen van een abonnement?
Voordeliger vanaf +/- 24 projecten (met offertes en rapportages)
Maandelijkse factuur
Training op locatie inbegrepen
API integratie mogelijk
Maandelijks opzegbaar of aan te passen
Betaal een jaar vooruit en ontvang 2 maanden gratis

€
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Offertes
Je kan je offertes helemaal naar eigen inzicht inrichten. We maken speciaal voor jouw organisatie een template in jouw
huisstijl. Zo zijn je offertes en rapporten nog overtuigender.

Offertes

Eenmalige inrichtingskosten

Inrichten naar eigen huisstijl

€ 60,- / uur

Zonnegarant opbrengstgarantie
Door de systemen mét Zonnegarant te verkopen weet de klant dat jij achter je beloftes staat. Zo heb je meer omzet én
meer vertrouwen.

Zonnegarant

Eenmalig voor een periode van 10 jaar

Kosten per systeem

€ 375,- / € 400,- *

*Kosten variëren per merk & type omvormer

Service management
Verbindingsproblemen zorgen voor een grote servicelast en gebrekkige data. Daarom werken wij met een 4G-verbonden
kastje en een dataplan. Hiervoor rekenen we een vast bedrag en een variabel bedrag.

Service management

Kosten kastje (eenmalig)*

Kosten service management

Kosten per systeem

€ 125,- of € 150,- *

€ 27,50 / jr**

*Eenmalige kosten variëren per merk & type omvormer | **Bij 10 jaar vooruit betalen: 10% korting

CRM Integratie & Pipedrive
Wij bieden een volledig geïntegreerde oplossing met onze partner Pipedrive, het simpelste CRM ter wereld. Gebruik je
zelf al een ander CRM-systeem? Neem contact op voor de mogelijkheden.

CRM

Kosten

Inrichtingskosten

€ 950,- (Eenmalig)

Kosten per gebruiker

€ 30,- (Per maand)

