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Geachte heer, mevrouw ,

De afgelopen maanden zijn er weer veel nieuwe ontwikkelingen binnen Easy

Systems geweest die interessant zijn voor uw organisatie. We hebben de

belangrijkste voor u op een rijtje gezet in deze nieuwsbrief.

Easy Systems krijgt nieuw logo en nieuwe huisstijl

Achter de schermen zijn we er al even mee bezig en nu mogen we het ook

aankondigen: we krijgen een nieuw logo en een nieuwe huisstijl! De verandering

volgt op de herpositionering die onze moedermaatschappij ondergaat. ‘Die

verandering is noodzakelijk, als organisatie moet je meebewegen met de markt.

Natuurlijk is een nieuw logo of huisstijl op zichzelf geen doel, hier zit een verhaal

achter, een visie voor de toekomst en dat is het belangrijkste aspect’, zegt Jan

Willem ter Steege, CEO van Easy Systems.  

In de spotlight: Nationale Opera & Ballet

http://www.easysystems.nl/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=09b972a1-d722-4a7f-a9e0-75a6b71577e7&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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Miek de Ruijter, directeur Financiën en Control vertelt samen met collega Toine van

der Horst over hun factuurverwerkingsproces en wat automatisering hun gebracht

heeft.

"Wat ik heel erg fijn vind is het pro-actieve meedenken en aanbieden naast

ons te komen zitten om te kijken of we wel alles uit de oplossing halen."

Nationale Opera & Ballet maakt gebruik van de oplossingen van Easy Systems om

het factuurverwerkingsproces te automatiseren. Hiervoor is een integratie met

AccountView gerealiseerd. Met Easy Invoice worden jaarlijks ongeveer 15.000

facturen verwerkt. Bekijk de video!

Ontmoeten we elkaar weer?

Graag nodigen we je uit! Eindelijk.

Ons initiële plan om op 14 oktober een 'klassieke' klantendag te organiseren laten we

varen. Wie klantendagen heeft bijgewoond, weet dat ontmoeten en op elkaar af kunnen

stappen een belangrijk aspect is, wat ook altijd gewaardeerd wordt. Wij voelen daarin een

grote verantwoordelijkheid en daarom hebben we de plannen iets gewijzigd.

We organiseren op 11 november 2021 een kleinschalig evenement en op 7 april 2022
een klantendag zoals je dat van ons gewend bent met als thema 'The Easy way forward -

part 1'. Je kunt voor beide vandaag al aanmelden. Let op, 11 november hanteren we een

https://youtu.be/vpvmT433ovA?utm_id=Nieuwsbrief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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maximum aantal deelnemers, dus wees er snel bij. 

BI enquête - Doe meer met uw data in Easy Invoice

De meesten van onze klanten werken dagelijks met onze

factuurverwerkingsoplossing Easy Invoice. Hiermee worden heel veel facturen

verwerkt, wat betekent dat er veel informatie over het proces van de factuur, hoe

lang de factuur onderweg is, wat de bron is van een factuur (pdf/xml) of hoeveel

procent er iedere dag matcht aanwezig is. Kortom heel veel waardevolle data. Hier

willen we vanuit Easy Systems meer mee gaan doen. Daarom een kort onderzoek

en een paar korte vragen aan u om onze dienstverlening hier zo goed mogelijk op

aan te sluiten.  

Uitgelicht: klantenwebsite

https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=19e3e719-4146-4c41-a904-28cc88393a46&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=4973ec1c-e2fd-424c-8242-faa8054efdba&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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Wist u dat wij een speciale website hebben voor klanten? Hier vindt u alle informatie

omtrent evenementen, nieuws, software updates en contact met ons Servicecenter.

Lees handige tips & tricks die u helpen om optimaal gebruik te maken van de

software, of bekijk één van onze instructievideo's!

Nieuwe klanten Q3

Ook dit kwartaal hebben wij weer een aantal klanten mogen verwelkomen:

Staalhandel Vaesen NV: Easy Invoice met M-Soft

Eet Beleef: E-Invoicing via Peppol meet Aapsoftware

Heesen: Easy Invoice met Inventive ERP

Visser Leeuwarden: Easy Invoice met Isah

Beekink Installatieadviseurs: Facturen via Peppol met LIFT Software

Van Lanschot Kempen: Easy Invoice met UNIT4 Financials

De Wit: Easy Invoice met Isah

Tips & Tricks 
Handmatig taken starten in Easy Invoice
Easy Invoice stuurt wekelijks of dagelijks een werkoverzicht naar alle

budgethouders met openstaande taken. Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld

omwille van een maandafsluiting deze herinnering op een bepaald moment

nogmaals wilt versturen en niet kan wachten op de volgende automatische

verzending.

In de nieuwste tip laten we zien hoe u direct alle budgethouders met openstaande

https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=be24fd6c-cca1-4f12-87e4-826d306cf44b&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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taken opnieuw een mail kan sturen.

Column | Nog 100 dagen tot Kerst

Als Sales Manager spreekt Hans van der Kolk vaak

met verschillende organisaties, ieder met een unieke

situatie. Vandaag werpt Hans in zijn column een blik

naar de nieuwste ontwikkelingen en wat deze

betekenen voor de toekomst.

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

Afmelden Voorkeuren beheren

https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=136deaa5-2088-4ed1-a1e0-3de38738624f&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=944ae2dd-7680-493b-8657-89d8a54e0a4c&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=e542e754-a12d-48ce-b4a9-c8e77bf182f5&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
https://klanten.easysystems.nl/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
https://www.easysystems.nl/contact/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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-9rC5gZuuPVUBhl4vO5iexHmKzVImIcvGvFi4M4C4dLkXiIvUkStiL-6V0gUoSN047uwbIe
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