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Geachte heer, mevrouw Achternaam
Het einde van het jaar is alweer in zicht. Voor Easy Systems is het een

spannend en bewogen jaar geweest. Een nieuwe huisstijl, samenbundeling

van krachten met onze zusterorganisaties en weer een aantal nieuwe klanten

die wij hebben mogen verwelkomen. Wij kijken dan ook tevreden terug op de

afgelopen 12 maanden. 

RTL Z Interview
De Barometer
De kracht van zelfstandig én samen. In ons interview met RTL Z lichten we dit

graag nog even toe. Met verschillende expertises onder één dak, kunnen wij

onze krachten bundelen en onze klanten voorzien van een breed scala aan

slimme oplossingen. Benieuwd wat wij nog meer voor jou kunnen betekenen?
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Indexering
Support & maintenance
Eerder deze maand hebben onze klanten al post ontvangen met nieuws over
de prijswijzigingen voor 2022. Graag brengen wij je nogmaals op de hoogte.
Deze prijswijzigingen berekenen wij vanaf 1 januari 2022 aan je door.
Onder meer door toenemende kosten van onze toeleveranciers en stijgende
personeelskosten, hebben wij besloten de lopende tarieven met 3,5% te
indexeren.
Deze indexering geldt voor alle SaaS abonnementen, transactie-diensten en
support & maintenance contracten voor on-premise software.
Voor contracten voor softwareonderdelen die in 2021 zijn afgesloten geldt
deze indexatie niet.
Het consultancytarief (Professional Services) voor 2022 wordt € 1.140,- per
dag.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Indien je vragen over dit onderwerp hebt, kun je contact opnemen met jouw
account manager.

https://youtu.be/w94sg1DhgjE?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9B3NKbF2_OivNRKlq51_arIvs1g3-uoTEKYFAHsSWLBrxJ2Cg5Gf17aEQXoe73S43zLlzW
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Easy Contract in combinatie met Stiply
Het is weer zover, jullie hebben een nieuwe klant. Na een lange periode van

onderhandelingen is het tijd om de voorwaarden overeen te komen. Het

contract wordt geprint, ondertekend en weer ingescand. Hierna gaat deze

naar de klant ter ondertekening. Ook hier wordt het contract geprint,

ondertekend en ingescand. Een erg tijdrovend en gebruiksonvriendelijk

proces, dit kan toch veel efficiënter?

Met Easy Contract kon je al contracten digitaal beheren en inzien. Dankzij de

nieuwe integratie met Stiply, kun je nu ook digitaal ondertekenen via de

contractmanagement software. Stuur gemakkelijk een contract op, met een

verzoek om een digitale handtekening. Zowel voor de verzender als voor de

ontvanger een stuk makkelijker. Geen onnodige printjes meer dus. Wel zo

easy!

Meer weten over onze contractmanagement software of over de digitale

handtekening?

Klantendag 2022
The Easy way forward - part 1
Het lijkt misschien nog ver weg, maar we zijn achter de schermen al volop

gestart met de voorbereidingen voor onze klantendag in het voorjaar van

2022. Centraal dit jaar staat het thema The Easy way forward – part 1,

waarmee we inhoudelijk zullen inhaken op de veranderende rol voor Finance

https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=1e9c5f6c-42fc-4fc3-b63d-e9944ace6358&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9B3NKbF2_OivNRKlq51_arIvs1g3-uoTEKYFAHsSWLBrxJ2Cg5Gf17aEQXoe73S43zLlzW
https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=c65dcce8-8b9a-4c85-b68c-5e759dcc37a9&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9B3NKbF2_OivNRKlq51_arIvs1g3-uoTEKYFAHsSWLBrxJ2Cg5Gf17aEQXoe73S43zLlzW
https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=3b03f91f-4b27-4e84-bb9d-2a5bb635f809&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9B3NKbF2_OivNRKlq51_arIvs1g3-uoTEKYFAHsSWLBrxJ2Cg5Gf17aEQXoe73S43zLlzW
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de komende jaren.

De ochtend starten we met sessies specifiek over het gebruik van onze

software. Denk aan Tips & Tricks of een break-out sessie waar je met vragen

over de software terecht kunt en waarin we zeker ook graag het gesprek met

je aangaan over hoe je het gebruik van de software ervaart.

In de middag starten we met een plenaire sessie waarin je meer hoort over

onze visie op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen Finance en hoe

hiermee de rol van Finance verandert. Om aansluitend in een aantal breakout

sessies samen met je vooruit te kijken en te ontdekken hoe onze bestaande

en nieuwste software je hierbij verder kunnen helpen.

Reserveer alvast je plek! We kijken ernaar uit om je dit voorjaar (hopelijk)

weer op locatie te kunnen ontmoeten. Meld je vandaag nog aan via onze

website.

Ritdeclaraties
Een vooruitzicht naar het nieuwe jaar
Onbelast vaste reisvergoedingen uitkeren, een fenomeen dat niet meer in de

huidige remote-working cultuur past. Dit heeft invloed op de wetgeving, die per

volgend jaar is aangepast. Per 1 januari 2022 mogen bedrijven in Nederland

geen vaste reiskostenvergoeding meer uitkeren, zonder daar belasting over te

betalen. Hoe kun je hier als organisatie nou zo goed mogelijk op inspelen? De

beste oplossing is het werken met declaraties per reisdag! Maar dat geeft veel

administratieve last?

Toch niet! Via de Easy Expense software kun je heel eenvoudig, efficiënt en

accuraat alsnog reiskostenvergoedingen onbelast uitkeren. Als werkgever

betaal je voor de werkelijk gereden kilometer en de medewerker kan heel

eenvoudig via een app een bundel van ritten indienen, waarbij de afstand voor

hem automatisch wordt uitgerekend. De budgethouder krijgt per maand een

https://hsctaimages.net/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=6e59eb00-4460-4e41-acb4-43efd19e8c44&pid=6686518&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9B3NKbF2_OivNRKlq51_arIvs1g3-uoTEKYFAHsSWLBrxJ2Cg5Gf17aEQXoe73S43zLlzW
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overzicht om goed te keuren, en na goedkeuring kan de uitbetaling

plaatsvinden. Zo handel je niet alleen in lijn met de wet, maar maak je het ook

nog eens gemakkelijk.

Leuker kunnen we het niet maken, wel Easy!

Nieuwe klanten
Welkom!

Heuliez Bus

Holcon BV

Wex

Nu-Air

Welvaart Weegsystemen

Tot volgend jaar!
Graag bedanken wij alle klanten voor het afgelopen jaar. Wij zien er erg naar

uit om in het nieuwe jaar als onze nieuwste ontwikkelingen met jullie te delen

en weer voor jullie klaar te mogen staan.
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