Bekijk deze e-mail in uw browser.

Nieuwe website speciaal voor u als klant
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een nieuwe website, speciaal voor u als klant.
Met deze nieuwe website willen we u nog beter voorzien van informa e. Zo vindt u hier handige
webinars en instruc eﬁlmpjes, de laatste informa e met betrekking tot so ware updates en een
nieuwsbrief archief. U kunt hier ook u direct een verzoek voor consultancy indienen. Nieuwsgierig?
Neem gelijk een kijkje op klanten.easysystems.nl.

Bekijk de website

InnovestIT Group neemt S ply over

Pont Packaging over de vernieuwde

InnovestIT Group, waar Easy Systems onderdeel

Easy Expense

van uitmaakt, kondigt de overname van S ply aan,
specialist in digitale handtekeningen. ‘Met S ply
komen we tegemoet aan de groeiende behoe e
van onze klanten om administra eve lasten verder
te verlichten en mogelijke fraude tegen te gaan.
S ply draagt daarmee bij aan compliancy en
eﬃciëntere bedrijfsprocessen’, zegt Erik van
Doorn, CEO van InnovestIT Group. Wilt u ook
graag digitaal ondertekenen? Lees verder en
probeer een gra s proefaccount bij S ply van 7
dagen.

Pont Packaging werkt sinds kort met de
nieuwste versie van onze declara emodule:
Easy Expense. Vanuit Easy Systems hebben we
Pont Packaging gevraagd als test-partner om de
vernieuwde so ware te kunnen testen en mee
te denken in het proces. Thøre Gericke,
Controller Pont Packaging: “De opzet en
func onaliteit van de so ware is heel
vanzelfsprekend. Snelheid is het eerste wat
opvalt. Declara es zijn veel sneller binnen,
goedgekeurd en verwerkt.”

Lees verder

Lees verder

Kom naar de klantendag
Het is bijna zover. Op 26 september organiseren wij onze klantendag. Een ochtendprogramma dat in
het teken staat van Tips & Tricks en het op maliseren van uw processen. Na de lunch staat het
programma in het teken van de ﬁnanciële afdeling van 2025. Welke ontwikkelingen zijn er en waar

moeten wij en u op inspelen. De dag wordt afgesloten met een diner waarna u geïnspireerd weer
huiswaarts keert. Hee u zich nog niet aangemeld? Het kan nog steeds!

Aanmelden

Even voorstellen: onze nieuwe

Nieuwe sneltoetsen in Easy Invoice

consultants

In de afgelopen maanden hebben we hard
gewerkt aan het verbeteren van de sneltoetsen

Het afgelopen kwartaal zijn er drie nieuwe
collega's begonnen bij Easy Systems en zij gaan
het consultancy team versterken. We stellen ze
graag aan u voor, want u komt ze binnenkort
vast en zeker een keer tegen. Benieuwd naar
onze nieuwe consultants? Maak alvast kennis
met: Davey Brom, Jan Peters en Roy van
Milligen.

binnen Easy Invoice. We proberen zoveel
mogelijk uit te gaan van een keyboard-ﬁrst
principe binnen Easy Invoice. Wist u dat het nu
mogelijk is om het menu in Easy Invoice te
openen met Alt - Shi om vervolgens met de
pijltjes toetsen de juiste ac e of status te
selecteren?

Lees verder

Bekijk de tips

17 september

26 september 2019

24 oktober

Webinar: Geautoma seerde
verkoopfactuurverwerking

Easy Systems klantendag
The future is easy

Webinar: Laat u op kantoor
ondersteunen door robots!

Onze zusterorganisa e Diesis

Binnenkort organiseren we weer Onze zusterorganisa e Coforce

organiseert webinars over het

onze klantendag en u kunt zich

organiseert webinars over

automa seren van het

nog steeds aanmelden!

Robo c Process Automa on.

verkoopproces.
Aanmelden

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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