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Beste relatie ,

Na een lange tijd van mondkapjes, thuiswerken en andere beperkingen is het einde

nu écht in zicht. Voorzichtig openen ook wij onze deuren weer en treffen we steeds

vaker onze collega's op kantoor. Ondanks dat het 'nieuwe normaal' een veelal

digitale wereld is waar we contact met elkaar onderhouden via platforms als Teams

en Zoom, hopen we u gauw weer in levende lijve te mogen ontmoeten. In het najaar

organiseren wij daarom eindelijk weer onze Klantendag. Want persoonlijk contact

gaat wat ons betreft toch boven alles! 

Team Easy Systems

KPN stapt over op e-facturatie via Peppol

KPN stuurt jaarlijks zo'n 5 miljoen facturen aan hun zakelijke klanten. Tot heden

waren dit vooral PDF formaten, maar Hans Hodes, Product Owner Billing binnen

KPN heeft aangekondigd in 2021 over te willen stappen naar E-facturatie via

Peppol. Dit brengt vele mogelijkheden en kansen met zich mee voor organisaties.

http://www.easysystems.nl/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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Neem contact op

Zo bespaart u hiermee tijd en geld en waarborgt u de veiligheid van facturen binnen

uw organisatie. 

"Wij willen dat onze klanten zo min mogelijk administratieve overhead hebben van

alles wat met facturen te maken heeft. Door handmatige factuurverwerking te

verminderen en door automatisering hebben zij meer tijd voor de activiteiten

waarmee ze hun geld verdienen. De gedachte is dat we onze klanten ontzorgen

met E-factureren via Peppol, omdat het veiliger is, minder kans geeft op fouten en

dus minder rework. Je bespaart als leverancier en klant gewoon tijd en geld met E-

factureren. Daarom willen we daarnaartoe", aldus Hodes.

Easy Systems kan KPN klanten hierin ondersteunen en u helpen hier nog meer

voordelen uit te halen. Wilt u ook uw KPN facturen direct verwerken? Bij Easy

Systems kunt u direct aangesloten worden op Peppol. Door deze directe aansluiting

komen facturen direct voor goedkeuring in Easy Invoice terecht.

Deze aansluiting realiseren we voor u in een halve dag consult en implementatie. U
betaalt per maand €20 voor de eerste 50 facturen, daarboven slechts €0,22 per
factuur. Tijdelijk met slechts €250 aansluitkosten. Profiteer nu en laat u
aansluiten op het Peppol netwerk!

Benieuwd wat de E-facturatie software van Easy Systems voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met uw accountmanager!

https://klanten.easysystems.nl/uw-accountmanagers/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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Meer informatie Direct aanmelden

Laatste plekken voor Contractmanagement

Kennissessie beschikbaar

Heeft u wel eens te maken met de volgende uitdagingen?

Er is geen overzicht van de lopende contracten doordat er geen centrale plek

is waar alle contracten beheerd worden;

Stilzwijgende contractverlengingen doordat deadlines niet (pro-actief)

bewaakt worden;

De bijbehorende onverwachte en ongewenste financiële verplichtingen;

Contracten die kwijtraken of rondzwerven op plekken waar ze niet inzichtelijk

zijn voor de organisatie;

U bent veel tijd kwijt aan het proces van accorderen van standaard

contractfacturen.

Meld u dan aan voor de kennissessie over contractmanagement op 6 juli as. om

14:00 uur!

https://klanten.easysystems.nl/kennissessie-contractmanagement-4/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://share.hsforms.com/1HNrhaedtT9e_fBcJPG9mxQ3zbcm?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ


Nieuwsbrief | Easy Systems

Meer informatie

Een stukje extra service voor uw leverancier
NIEUW: Het Factuur Status Portaal

Met het Factuur Status Portaal ontlast u uw crediteurenadministratie en kunnen uw

leveranciers gemakkelijk online de status van hun factuur bekijken. Door het

factuurnummer, de factuurdatum en het brutobedrag in te vullen, kunnen zij zien

waar de factuur zich in het proces bevindt: ontvangen, in behandeling, verwerkt,

betaald of geannuleerd. Ook is er een snelkoppeling aanwezig, waarmee de

leverancier een e-mail kan opstellen. Hierin zijn de factuurgegevens automatisch

overgenomen.

Een vervanger instellen voor de vakantieperiode

De temperatuur stijgt en de eerste zonnestralen lichten onze kantoren al op. Met de

zomer in zicht moeten we ons ook voorbereiden op de afwezigheid van sommige

collega's die op vakantie zijn. Maar hoe stelt u ook alweer een tijdelijke vervanger

in? In onderstaande instructievideo ziet u hoe makkelijk dit is. Op deze manier komt

u zonder problemen de zomerperiode door en hoeft u niet bang te zijn dat uw

werkzaamheden stil komen te liggen tijdens uw vakantie.

https://klanten.easysystems.nl/2021/06/28/factuur-status-portaal/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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Naar de instructievideo's

U bent tijdelijk afwezig. Hoe stelt u een vervanger in?

Benieuwd naar nog meer handige instructievideo's? Bekijk ze hier!

Haalt u wel het meeste uit uw oplossing?
Kennissessie Best of Class Reference - 9 juli 2021 om 10.30 uur

U maakt met veel plezier gebruik van onze digitale oplossingen en u kunt zich al

bijna niet meer herinneren hoe het ook alweer was toen het nog op papier ging.

https://klanten.easysystems.nl/videos/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://www.youtube.com/watch?v=0FNOJZhXYzs&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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Meer informatie Direct aanmelden

Nu werkt u alweer een tijdje met onze software, bent u inmiddels gewend geraakt

aan het digitale proces. Maar is het niet tijd voor de volgende stap in het

optimalisatie proces? Er zullen ongetwijfeld (deel)processen beter en efficiënter

kunnen, maar wat voor een rol kan onze software daar dan in spelen en hoe moet u

dat aanpakken?

We nodigen u graag uit voor een kennissessie over onze Best of Class Reference

aanpak. Onze BoCR methodiek is ontwikkeld om samen met u, aangevuld met

onze expertise, te kijken naar de voor uw organisatie relevante optimalisaties. Om

zo samen te kijken hoe u het beste uit onze software kan halen. Interesse? Schrijf u

dan snel in voor onze BoCR kennissessie!

Onderzoek wijst uit: grote verschillen in mate
van Purchase-to-Pay automatisering

Zusterbedrijf ICreative, onderdeel van de Innovestit Group, is Purchase-to-Pay

specialist en reseller van o.a. Basware. Zij lieten onderzoeken waar Nederlandse

bedrijven staan in hun digitale transformatie van het Purchase-to-Pay proces. "De

automatiseringsgraad in het Accounts Payable-proces is nog altijd erg laag. Minder

dan 15% van de respondenten is in staat om facturen écht automatisch te

verwerken. Er komen dus nog regelmatig handmatige werkzaamheden bij kijken",

https://klanten.easysystems.nl/kennissessie-bocr/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://share.hsforms.com/1yzJClQwJTjKUsXsZ8ZxuGA3zbcm?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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Download het trendrapport

Meer informatie Meer informatie

aldus Marieke Lenstra, Marketing Manager bij ICreative.

In hoeverre is uw organisatie al geautomatiseerd ten opzichte van andere

Nederlandse bedrijven? Bekijk het snel in onderstaand trendrapport!

Trainingen

Training Business
Intelligence & Easy Invoice
17 september 2021

In één oogopslag in een dashboard

kunnen zien wat de actuele

werkvoorraad voor finance is, hoeveel

er deze maand nog aan reserveringen

moet worden opgenomen of een

voorspelling doen over je cashflow?

Als je de data uit Easy Invoice gebruikt

om je BI rapportages te verrijken, kun

je er vervolgens op gaan sturen.

Training OCR templates  in
ImageCapture
2 juli 2021

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?

In deze praktische training  leert u hoe

u zelf templates kunt maken en

beheren om zo het proces nog

efficiënter te laten verlopen.

Continue ontwikkeling van intelligentie - zowel voor onze

software, onze klanten als onze medewerkers - staat bij

ons voorop!

https://www.icreativep2p.com/trendrapport/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://klanten.easysystems.nl/trainingen/business-intelligence-easy-invoice/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://klanten.easysystems.nl/trainingen/ocr-templates-maken-en-beheren-in-imagecapture-4/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://klanten.easysystems.nl/academy/trainingen/ocr-templates-maken-en-beheren-in-imagecapture/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://klanten.easysystems.nl/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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Heeft u vragen over bovenstaande nieuwsberichten of

onze producten en diensten, neem dan

gerust contact met ons op!

Easy Systems B.V., Oortlaan 2, 6716 WD, Ede, www.easysystems.nl

Afmelden Voorkeuren beheren

https://www.easysystems.nl/contact/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://www.4cee.com/hs/manage-preferences/unsubscribe-all-test?languagePreference=nl&d=VmYj7x5clSWzVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5J2v-cDHVpHc4v584HWnN3cd1qp1d4wG1&v=3&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
https://www.4cee.com/hs/manage-preferences/unsubscribe-test?languagePreference=nl&d=VmYj7x5clSWzVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5J2v-cDHVpHc4v584HWnN3cd1qp1d4wG1&v=3&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8N44JYPbDPsYo0-MBD29c4Z9KEeqfDwdQwmiOyhiI1fPAbT8ny5pFb9W4LytIBwsEgssaQ
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