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Al uw informatie op één plek!
Bent u op zoek naar informatie over onze producten, wilt u weten of er voor uw
oplossing nog nieuwe features ontwikkeld zijn, zou u graag een training willen
volgen over een van onze producten óf bent u simpelweg op zoek naar onze
support pagina? Dit, en meer, kunt u allemaal vinden op: klanten.easysystems.nl.

We horen toch nog van veel klanten dat zij niet bekend zijn met onze klanten
website. En dat terwijl u hier alle informatie kunt vinden die u nodig heeft. We
nodigen u daarom graag nog eens van harte uit hier een kijkje te nemen.

Contractmanagement; De stap ná Excel
Heeft u nog geen kennis gemaakt met
onze nieuwste Contractmanagement
Software? Bekijk dan onze promo
video hiernaast om een eerste indruk
te krijgen van de software.
Wilt u graag meer weten?
Bekijk de product demo >>
Download het webinar >>
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Kennissessie 'Easy Cloud'
15 oktober 2020
Werken vanuit de Cloud wordt meer
en meer de norm. Zo langzamerhand
stappen steeds meer van onze klanten
over van hun on-premise oplossing
naar de Cloud.
Dat werken vanuit de Cloud steeds
normaler wordt, wil niet zeggen dat
deze manier van werken voor
iedereen duidelijk is. We merken dat
het vragen oproept over veiligheid,
vragen over beheer en performance,
vragen over kosten enzovoort.
Meer weten? Volg onze kennissessie.

Activeer uw leveranciers
24 september 2020
Als u gebruik maakt of wilt maken van efacturatie voor het ontvangen van
facturen, is het belangrijk dat uw
leveranciers hiervan op de hoogte zijn.
Maar hoe krijg je nou zoveel mogelijk
leveranciers zover dat ze e-facturen gaan
sturen? En waarom is dat eigenlijk
belangrijk?
Een praktische kennissessie als
vliegende start om zelf aan de slag te
kunnen, gebaseerd op de onboarding
campagne die wij gratis ter beschikking
stellen.

Best of Class Reference; kennissessie 22-10-2020
Maakt u al even gebruik van de Easy
software, maar heeft u het idee dat u
er nog meer uit kunt halen? Met onze
Best of Class Reference studie nemen
we uw huidige manier van werken
onder de loep adviseren we u over hoe
u onze software zo geautomatiseerd,
efficiënt en optimaal mogelijk kunt
gebruiken. Wilt u meer weten? Meld u
dan aan voor onze kennissessie.

15 oktober 2020 - Training

1 oktober 2020 -
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'Easy Invoice voor de
financiële administratie'

Introductie tot Robotic
Process Automation

Merkt u dat u of uw collega's wel een

Met RPA vindt automatisering plaats

opfristraining kunnen gebruiken voor

met behulp van zogeheten ‘software

Easy Invoice? Tijdens deze training

robots’. De software robots simuleren

(her)ontdekt u de functionaliteiten die

computerwerkzaamheden van

u nodig hebt in uw dagelijkse werk.

medewerkers en automatiseren op

Voor alle medewerkers op de

deze manier bedrijfsprocessen. Meer

financiële administratie die dagelijks

weten? Schrijf u nu in voor het webinar

gebruik maken van Easy Invoice.

van ons zusterbedrijf Coforce.

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!
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