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Save the date: 26 september klantendag
Zet 26 september maar alvast in de agenda want dan organiseren we voor de vijfde keer onze
klantendag. En u kunt zich nu al aanmelden. Het thema van de klantendag is 'The future is easy'. Het
programma staat in het teken van de ﬁnanciële afdeling van 2025. Ook dit jaar vinden we het weer
belangrijk dat u, als klant, met de juiste informa e naar huis gaat. Laat via uw aanmelding weten wat
u graag terug wilt zien in het programma.

Aanmelden

Wat organisa es verwachten van de

Easy Systems maakte de

ﬁnanciële afdeling van 2025

verwach ngen waar voor SPITS

Big data, Ar ﬁcial Intelligence, robo sering,

SPITS Oosterwolde maakt nu ongeveer een jaar

automa sering; allemaal begrippen die we

gebruik van Easy Invoice. "SPITS is een

scharen onder de ‘digitale transforma e’. Dat die

complexe organisa e waar veel afwijkingen in

digitale transforma e ook moet plaatsvinden op

de workﬂow voorbij komen", aldus Jordi

de ﬁnanciële afdeling van organisa es is een feit.

Linneman, Assistent Controller. Daardoor had

Sterker nog: de ﬁnanciële afdeling zal moeten

SPITS van te voren bepaalde eisen en

transformeren om te blijven voldoen aan de

verwach ngen waar de so ware aan moest

verwach ngen van de eigen organisa e.

voldoen. Bekijk de video voor het resultaat.

Lees verder

Bekijk de video

Eerste PEPPOL aansluitingen zijn een succes
De afgelopen maanden hebben we de nieuwste versie van Easy Invoice, versie 3.6 bij onze klanten
uitgerold. Wat er onder andere nieuw is aan deze versie is de geïntegreerde connector met het
PEPPOL netwerk. Wij hebben een eigen Access Point ontwikkeld om facturen te verwerken via dit
netwerk. Gebruikers van versie 3.6 kunnen direct facturen vanuit dit netwerk ontvangen binnen Easy
Invoice. Hierdoor wordt een hoge mate van automa sering bereikt en worden vele manuele
handelingen voorkomen.

Wij kunnen nu ook uw uitgaande

Seminar: Opera onal excellence en

factura e automa seren

klantgerichtheid vergroten

De ac viteiten die we al sinds de start van Easy

Opera onal excellence en klantgerichtheid zijn

Systems in 2008 verzorgen, zijn met name gericht

essen eel. Hoe bereikt u via de juiste aanpak

op de inkomende facturen. Sinds 2018 focussen

de resultaten die u wilt? Welke KPI’s werken en

we ons, onder meer met de introduc e van ons

laten uw organisa es eﬀec ever

PEPPOL Access Point, ook op de mogelijkheden

samenwerken? Hoe kunt u so ware robots

om organisa es te ondersteunen in hun uitgaande

inze en om uw medewerkers vrij te maken

factura e. Klanten leggen steeds meer

voor waarde-toevoegende ac viteiten en ze de

verplich ngen op over de manier van het

aandacht laten geven aan uw klanten die ze

aanleveren van facturen, via PEPPOL, per mail in

verdienen? Ontdek het op ons exclusieve

een bepaald formaat etc.

seminar!

Lees verder

GEANNULEERD: 18 juni 2019

Seminar Easy Expense
Het seminar met Pont Packaging
is geannuleerd. Hee u vragen

Meer informatie

18 juni 2019
Webinar geautoma seerde
verkoopfactuurverwerking
Onze zusterorganisa e

over Easy Expense, neemt u dan organiseert webinars over het
contact op met uw
automa seren van het

26 september 2019
Easy Systems klantendag
Dit jaar organiseren we voor de
vijfde keer onze klantendag. Meld
u zich alvast en geef bij u
aanmelding ook aan wat u graag

accountmanager.

verkoopproces.

wilt terugzien.

Contact opnemen

Aanmelden

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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