Bekijk deze e-mail in uw browser.

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

Gebruikersdag voor Isah gebruikers

Easy Systems maakte de

weer een succes

verwach ngen waar voor SPITS

We hebben onlangs voor de derde keer de

SPITS Oosterwolde maakt nu ongeveer een jaar

gebruikersdag mogen organiseren. Deze

gebruik van Easy Invoice. SPITS is een complexe

gebruikersdag, exclusief voor Isah gebruikers, was

organisa e waar veel afwijkingen in de

wederom weer een succes. De dag werd

workﬂow voorbij komen. Daardoor had SPITS

beoordeeld met een 8,2 en daar zijn we harts kke

van te voren bepaalde eisen en verwach ngen

trots op. Ben je inmiddels benieuwd geworden

waar de so ware aan moest voldoen. Bekijk de

hoe deze dag eruit zag?

video voor het resultaat.

Lees verder

Bekijk de video

Eerste PEPPOL aanslui ngen zijn een succes
De afgelopen maanden hebben we de nieuwste versie van Easy Invoice, versie 3.6 bij onze klanten
uitgerold. Wat er ondere 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.

Even voorstellen: onze nieuwe

Ontvang elke twee weken een

consultants

nieuwe p

Het afgelopen kwartaal zijn er twee nieuwe

Onlangs hebben we onze Kennisbank

consultants begonnen bij Easy Systems. Zij gaan

uitgebreid met handige en prak sche Tips &

ons helpen de gestage groei die we doormaken op

Tricks, om nog beter gebruik te gaan maken van

te vangen. En we stellen ze graag aan u voor. Want

de so ware. Wilt u graag deze Tips & Tricks in

u komt onze nieuwe collega's vast en zeker eens

uw mailbox ontvangen? Dat kan! Schrijf u, via

tegen wanneer u bijvoorbeeld een nieuw project

onderstaande bu on, in voor onze Easy

start. Maak kennis met onze nieuwe collega's Jo-

Academy Tips & Tricks mailing en ontvang elke

an Balker en Bor Scheepmaker.

twee weken een nieuwe p.

Lees verder

GEANNULEERD: 18 juni 2019

Aanmelden

18 juni 2019

4 juli 2019

Seminar Easy Expense

Webinar geautoma seerde
Seminar: Opera onal
verkoopfactuurverwerking excellence en klantgerichtheid
Het seminar met Pont Packaging
vergroten
is geannuleerd. Hee u vragen

Onze zusterorganisa e

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

verkoopproces.

Contact opnemen

Aanmelden

In samenwerking met Coforce.
Op 4 juli van 12:00 uur tot
ongeveer 17:30 uur.
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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