Bekijk deze e-mail in uw browser.

Easy Academy - Tips & Tricks
Kent u de Easy Academy al? Onlangs hebben we onze Kennisbank uitgebreid met handige en
prak sche Tips & Tricks. Voorheen kon u de instruc evideo's vinden in de kennisbank om speciﬁeke
vragen te beantwoorden. Maar nu kunt u daar ook Tips & Tricks vinden om nog beter gebruik te
gaan maken van de so ware. Wilt u graag deze Tips & Tricks in uw mailbox ontvangen? Dat kan!
Schrijf u, via onderstaande bu on, in voor onze Easy Academy Tips & Tricks mailing en ontvang elke
twee weken een nieuwe p.
Aanmelden Tips & Tricks

Bekijk de Kennisbank

Bent u ook al PEPPOL-ready?

Klanten aan het woord

Overstappen naar e-factueren via het PEPPOL-

Verschillende klanten vertellen wat

netwerk is eenvoudig en kost weinig jd, omdat

geautoma seerde factuurverwerking hen hee

het om een zogenaamde plug and play-toepassing

gebracht en wat hun ervaringen zijn met Easy

gaat. De mensen binnen uw organisa e merken er

Systems. In deze korte referen evideo krijgt u

rela ef weinig van omdat het vooral aan ‘de

niet alleen de ervaringen van onze klanten te

achterkant van uw systemen’ gebeurt. De

horen maar ook een impressie van onze

applica e is op elk soort ERP- of ﬁnancieel

klantendag die afgelopen november

systeem aan te sluiten.

plaatsvond.

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!

Achter de schermen: 'Het
Servicecenter'

We hebben de afgelopen jd niet s l gezeten. We

U zult er vast weleens mee te maken hebben

hebben weer een aantal mooie nieuwe klanten

gehad: het Servicecenter van Easy Systems.

mogen verwelkomen. Daarnaast zijn er ook veel

Vragen of issues waar u tegenaan loopt jdens

klanten live gegaan met onze oplossing(en). Bent

het proces, worden neergelegd bij het

u benieuwd wie dit zijn? Klik op de onderstaande

Servicecenter. Wie zijn er werkzaam op het

bu on voor een compleet overzicht van onze

Servicecenter en wat gebeurt er nou jdens

nieuwe klanten en klanten die inmiddels live zijn.

een werkdag?

Lees verder

Lees verder

23 mei 2019

13 juni 2019

18 juni 2019

Easy Systems Gebruikersdag

Webinar Easy Expense

Seminar Easy Expense

Alweer de derde gebruikersdag

Op 13 juni kunt u een online

Pont Packaging vertelt over hun

van Easy Systems! Exclusief voor

webinar volgen waarin Hajo

ervaring met de nieuwe Easy

Isah gebruikers. Op 23 mei van Koster u (hernieuwd) kennis laat Expense module. We maken het
11:00 uur tot ongeveer 16:30
uur.
Aanmelden

maken met Easy ExpenseNEXT

Aanmelden

interac ef met ruimte voor
discussie en vragen.
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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