Bekijk deze e-mail in uw browser.

Nieuwe versie Easy Expense - Easy ExpenseNEXT
Met onze compleet vernieuwde declara eapp, Easy ExpenseNEXT , wordt declara es indienen,
managen en verwerken nog makkelijker. Ontdek de mogelijheden van de vernieuwde so ware in
een online webinar op 13 juni. Op 18 juni organiseren we een seminar bij ons op kantoor. Dan vertelt
Pont Packaging over hun ervaring met de nieuwe Easy Expense module. U kunt zich al aanmelden
voor het webinar én seminar via onderstaande bu ons.
Aanmelden Webinar 13 juni

Aanmelden Seminar 18 juni

Bent u ook al PEPPOL-ready?

Klanten aan het woord
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Lees verder

Bekijk de video

Easy Invoice 3.6 - The PEPPOL edi on
In januari is Easy Invoice 3.6 oﬃcieel gelanceerd. Nieuwe func onaliteiten zijn o.a. de mogelijkheid
tot het ontvangen en verwerken van PEPPOL facturen en het delen van factuurlabels. In het 'What’s
New' document wordt er verder uitleg gegeven over deze en andere nieuwe func onaliteiten.
Daarnaast kunt u het webinar over Easy Invoice 3.6 terugkijken.
'What's New' Easy Invoice 3.6

Webinar Easy Invoice 3.6

Weer mooie nieuwe klanten!
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Aanmelden

Con nue ontwikkeling van intelligen e - zowel voor onze so ware, onze klanten als onze
medewerkers - staat bij ons voorop!
Hee u vragen over bovenstaande nieuwsberichten of onze producten en
diensten, neem dan gerust contact met ons op!
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