Ons beleid omtrent het coronavirus
Met de eerste maanden van het nieuwe jaar inmiddels achter de rug, tijd voor een korte
update vanuit Easy Systems. Eerder heeft u al een bericht van ons ontvangen met
betrekking tot ons beleid omtrent het coronavirus, de inhoud van dit bericht is tevens op
onze website na te lezen.
Zoals in het bericht aangegeven zullen ook wij de komende tijd zoveel mogelijk thuis
werken, hiermee volgen wij de richtlijnen van het RIVM. U kunt ons, zoals altijd, bereiken
per telefoon. Mocht u ons niet direct te pakken krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen
via info@easysystems.nl of het contactformulier op onze website invullen.

Online Training - 14 mei 2020
OCR templates maken en beheren in ImageCapture
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Maakt u gebruik van ImageCapture voor het scannen en herkennen van facturen en
merkt u dat de herkenning van bijvoorbeeld leveranciers niet 100% correct is? Bent u in
de praktijk toch nog veel tijd kwijt met aan het manueel aanpassen van foutief herkende
zaken?
Het kunnen verbeteren en optimaliseren van de basisherkenning in ImageCapture is een
veel gehoorde wens en het blijkt dat er vaak niet voldoende kennis (meer) in huis is om
Templates aan te maken in ImageCapture. Daarom hebben een praktische training
ontwikkeld: OCR templates maken en beheren in ImageCapture. Hiermee leert u hoe u
zelf templates kunt maken om zo het proces nog efficiënter te laten verlopen.

Support & Consultancy Easy Expense, what’s
op afstand
new?
Ook in deze periode is het uiteraard

Er is weer hard gewerkt aan de

mogelijk om een beroep te doen op onze

doorontwikkeling van Easy Expense. In het

support en consultancy afdeling. Bel tijdens kort stippen wij een aantal zaken aan.
kantooruren naar ons rechtstreekse support
telefoon-nummer 0318 415 633, of stel uw

Begin maart is er een verbetering

vraag in ons online Support portal.

doorgevoerd in de afhandeling van de OCR
resultaten van bonnen in de mobiele app.

Moeten er specifieke werkzaamheden

Ook is het aantal keren dat mobiele
verricht worden en wilt u hier een consultant gebruikers moeten inloggen verminderd én
voor inplannen? Dien dan uw verzoek voor is het niet meer mogelijk om tweemaal de
camera te starten voor het indienen van
een declaratie.
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(remote) consultancy in via onderstaand
formulier.

Belangrijke wijziging in MS Office 365
Van invloed op uw factuurverwerkingsproces!
Maakt uw organisatie gebruik van Microsoft Office 365 of zijn er plannen om daarop over
te stappen? Dan hebben we een belangrijke aankondiging die van toepassing is
wanneer u ook gebruik maakt van Easy Distribution.
Microsoft heeft namelijk aangekondigd per 13 oktober 2020 te stoppen met de
ondersteuning van de zogenaamde ‘basic authenticatie’ binnen de Exchange Web
Service en IMAP. Zie ook de informatie van Microsoft hierover.
Wat betekent dit voor u?
Als u geen actie onderneemt kan de huidige e-mailbox voor facturen vanaf die datum
niet meer uitgelezen worden. De facturen die u via die weg ontvangt kunnen hierdoor
niet meer verwerkt worden en komen ook niet in Easy Invoice terecht. Microsoft
adviseert om voor deze functionaliteit te migreren naar Microsoft Graph en hierop
hebben wij Easy Distribution aangepast. Lees verder >>

Even voorstellen: onze
nieuwe collega's

Bedankt, al 5 jaar Easy
Systems klant!
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In het eerste kwartaal van 2020 konden wij

Het afgelopen kwartaal zijn er 4 nieuwe

met 11 klanten het 5 jarig jubileum vieren!

collega’s begonnen bij Easy Systems. Zij

Een mooie lijst van klanten die al 5 jaar

zijn alle 4 inmiddels al weer even aan de

gebruik maken van onze oplossingen. Wij

slag, maar wij stellen ze graag aan u voor.

bedanken alle bedrijven voor het in ons

Benieuwd wie het zijn? Maak alvast kennis

gestelde vertrouwen en bouwen samen

met Sven, Thijs, Dirk en Jannette.

verder aan een mooie toekomst!

7 april 2020

9 april 2020

Webinar

Webinar

'Robotisering van
bedrijfsprocessen'

'Geautomatiseerde
verkoopfactuurverwerking'

Onze zusterorganisatie Coforce organiseert Onze zusterorganisatie Diesis organiseert
een live webinar over Robotic Process

webinars over het automatiseren van het

Automation.

verkoopproces.

Continue ontwikkeling van intelligentie - zowel voor onze software, onze
klanten als onze medewerkers - staat bij ons voorop!
Heeft u vragen over bovenstaande nieuwsberichten of onze producten en
diensten, neem dan gerust contact met ons op!

Easy Systems

Oortlaan 2

Ede Gelderland

6716WD

Beheer uw e-mail voorkeuren
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