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Bezoek de website

Beste relatie ,

Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat wij, samen met veel andere

bedrijven, het roer om hebben moeten gooien. Werken in een gezellig kantoor met

alle collega’s werd werken vanuit huis, in je eentje of met veel afleidingen om je

heen. Ook jullie hebben door de corona crisis aanpassingen moeten maken. Meer

dan ooit is het belangrijk gebleken om remote te kunnen werken. Van het (verder)

automatiseren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen tot werken in de cloud.

Juist ook in deze tijd staan wij bij Easy Systems voor u klaar om u te helpen met

gewenst advies en de juiste oplossingen.

De voordelen van werken in de cloud
Binnen organisaties wordt vaak een strategische keuze gemaakt voor software in

de cloud of juist on-premise. Waar voorheen on-premise populair was, is er de

laatste jaren een flinke opmars naar SaaS en cloud oplossingen. Voor veel

organisaties is het ook niet meer te doen om alle systemen up to date te houden én

de beveiliging op hoog niveau te houden. Dat is een kostbare aangelegenheid

waarbij veel kennis en expertise nodig is. Ook met het oog op thuiswerken zijn
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Download de checklist

Lees de case study

SaaS en cloud erg gestegen in populariteit. Voordelen zijn o.a.:

Automatisch de nieuwste versies;

Werken van een afstand wordt makkelijker;

Behoud van snelheid van het programma;

Optimale beveiliging tegen hackers en virussen;

Meer tijd om op andere zaken te focussen.

Met SaaS heb je altijd de beste oplossing tot je beschikking! Wil jij weten wat het

beste is voor jouw organisatie? Download dan snel de checklist.

In de spotlight; cloudmigratie bij CTVrede

“Als organisatie willen we het liefst bezig zijn met de business en de inhoud en ons

niet druk hoeven maken over randzaken”, begint Andre Klous, ICT Manager bij

CTVrede. “Voordat wij kozen voor een cloud strategie hadden we ons eigen

serverpark. Dit bracht, met name ook voor mij als ICT verantwoordelijke, veel

beheer taken met zich mee. Zorgen dat de hele infrastructuur beheerd 

wordt en dat de servers in de lucht blijven. En eigenlijk is dat niet waar je mee bezig

wilt en moet zijn als organisatie. Je wilt vooral bezig zijn met optimalisaties. Zorgen

dat processen steeds beter en efficiënter verlopen”

Partnership met SRC System Integrators
Mooi nieuws voor alle klanten die gebruik maken of willen maken van een

Electronic Data Interchange of Product Informatie Management Systeem. Dankzij

onze nieuwe partnership met SRC System Integrators zijn we samen met hen in

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/6686518/Content%20Easy%20Systems/Campagnes/Cloudmigratie%20-%20klanten/Checklist%20Cloudmigraties.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-82xk6RjGRSMaq-0HP7kA7gHUBfU0xQs64QBFMcfZ346kHZN21hhvzN0z4hFRjW05O3Tuud
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Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

staat om u nog beter van dienst te zijn op het gebied van EDI en PIM. Denk aan het

verwerken van EDI berichten in Easy Invoice om facturen op regelniveau te

verwerken of om inkopen in Easy Purchase met de artikelinformatie uit het systeem

van uw leverancier te kunnen doen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of

een adviesgesprek aanvragen?

Handige Tip! Single Sign-on
Wist u dat het ook mogelijk is om in te loggen op Easy Invoice via de SSO (Single

Sign-on) Module? Hiermee logt u gemakkelijk in met uw Windows wachtwoord. Dit

geeft direct meer veiligheid en gemak voor gebruikers. Wilt u meer weten over deze

handige tip? Neem dan contact met ons op.

Trainingen

Training Business
Intelligence & Easy Invoice
25 juni 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?

Training Easy Invoice voor
de Financiële Administratie
23 april 2021

Tijdens deze training doorlopen we

alle functionaliteiten die nodig zijn in

het dagelijkse werk. De meest handige

en veelgebruikte functies, maar ook

functies die wat 'verder weg' zitten,

waardoor u ze niet zo op het netvlies
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Meer informatie Meer informatie

Naar de release notes Naar de release notes

Als je de data uit Easy Invoice gebruikt

om je BI rapportages te verrijken, kun

je er vervolgens op gaan sturen.

Meer weten? Volg onze training op 25

juni 2021!

heeft. Alles komt aan bod.

De training is voor iedereen die

werkzaam is op de financiële afdeling

en dagelijks gebruik maakt van Easy

Invoice.

Nieuwe functionaliteiten
Easy Expense Next
Ons team heeft de afgelopen tijd zeker

niet stil gezeten. Wij hebben een

aantal nieuwe functionaliteiten

toegevoegd aan onze software. Zo

heeft Easy Expense nu de functie om

gemakkelijk taken te delegeren en
on-behalf te laten uitvoeren. Ook is

het mogelijk om declaraties te
dupliceren, waardoor een verzoek

nog sneller is ingediend. Voor meer

informatie over deze nieuwe

functionaliteiten, neem een kijkje bij de

release notes!

Nieuwe functionaliteiten
Easy Contract Next
Voor Easy Contracts is het nu ook

mogelijk om taken on-behalf te
delegeren. Verder is de Advanced
Search optie toegevoegd, wat het

makkelijker maakt om contracten terug

te vinden en zijn er betaalplannen
voor Easy Contract gebruikers i.c.m.

Easy Invoice.

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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