
Charlie Temple is een online brillenleverancier. 
Hun visie is dat het kopen van een bril leuk & 
makkelijk moet zijn en dat iedereen een bril van 
de beste kwaliteit moet kunnen kopen, zonder 
een fortuin uit te geven. De brillen ontwerpen ze 
zelf, de productie doet een zorgvuldig 
geselecteerde fabrikant en vervolgens slijpen ze 
de glazen in hun eigen glasatelier in Rotterdam. 
Op deze manier hebben ze controle op kwaliteit 
en prijs.

Business case
Charlie Temple draaide voorheen op Magento 1.9. 
Hierin liepen zij tegen beperkingen aan waardoor ze 
op zoek gingen naar een nieuw e-commerce platform. 
Na een uitvoerige overweging van platforms is de 
keuze gevallen op CloudSuite. De grootste voordelen 
voor Charlie Temple zijn de stabiliteit van het 
platform, de verbeterde snelheid van de webshop en 
het gemak van zaken doen met één partij.

Een pocket-sized 
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platform voor 
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CloudSuite is onderscheidend op verschillende fronten: het is een bewezen platform waar 
meerdere partijen succesvol op draaien. Een ander voordeel is dat het platform uit 
meerdere modules bestaat die meteen out-of-the-box werken en niet nog op elkaar 
aangesloten hoeven te worden. 

Uitdaging vs. oplossing
Het kopen van een bril is onderhevig aan advies, zowel 
in een fysieke winkel als online. Daarom biedt Charlie 
Temple naast producten ook veel adviserende en 
inspirerende content aan in de webshop. Dit kunnen 
zij eenvoudig maken met het ingebouwde CMS.

Een bril is een complex product waar je heel veel 
zaken aan kunt configureren. Je hebt te maken met 
oogsterktes, cilinders, assen, glastypes en 
verschillende opties. 
De productconfigurator van het CloudSuite platform 
is de uitgelezen oplossing om de online bezoeker een 
optimale shopping experience aan te bieden.

Bij een bril wil je vaak even zien hoe deze bij je gezicht 
past. De vorm van je gezicht en persoonlijke smaak 
spelen hierbij een rol. Met de virtuele paskamer kun 
je online alle brillen van Charlie Temple eenvoudig 
passen! En wil je toch nog even thuis passen, dan biedt 
Charlie Temple de service van een paspakket.

“

• ERP-systeem (Logic4)
• Payment Service Provider (PAY.)
• ESP (Webpower)
• Reviews (Trusted Shops)
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Toekomst
Charlie Temple heeft voor de 
toekomst mooie plannen om het 
online bestelproces van een bril 
verder te vereenvoudigen. Het 
bestellen van een bril op sterkte zal 
uiteindelijk net zo makkelijk moeten 
zijn als het bestellen van een nieuwe 
telefoon. Om dit te bereiken nemen 
zij zelf de regie in de front-end op 
basis van de Headless architectuur 
van het CloudSuite platform. Ook wil 
Charlie Temple internationaal verder 
uitbreiden.

Integraties


