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We naderen het einde van 2019...

Het einde van 2019 is in zicht. Mede door het vertrouwen van u en uw collega's hebben we zo'n
mooi jaar mogen hebben. Bedankt hiervoor!

Ondertussen staat 2020 alweer voor de deur en richten wij ons samen met jullie op de toekomst.
Ook van 2020 maken we weer een fantas�sch jaar, vol innova�e en vooruitgang. 

Team Easy Systems wenst u en uw collega's pre�ge feestdagen en alvast een gelukkig en succesvol
2020! 

InnovestIT Group neemt Nederlandse
ac�viteiten Langdon Systems over
InnovestIT Group, waar Easy Systems onderdeel
van uitmaakt, kondigt aan dat het alle
Nederlandse ac�viteiten van Langdon Systems
overneemt. ‘Met Langdon Systems Nederland
verrijken we ons por�olio met een par�j die al
jaren vooroploopt in de ontwikkeling en levering
van Duty Management-systemen’, zegt Erik van
Doorn, CEO van InnovestIT Group

Wanneer gaat u op�maliseren?
Laten we even een kijkje in de dagelijkse prak�jk
nemen. Hoe vaak wordt er, wanneer er binnen
een organisa�e so�ware is geïnstalleerd,
ongeveer een jaar daarna bekeken of alles nog
op�maal werkt? In 8 van de 10 gevallen gebeurt
dit helemaal niet. En dat is jammer want
daarmee haalt u niet het meest op�male uit het
systeem. Ga ook op�maliseren in 2020! Hoe we
dat doen?

Lees verder Lees verder

Easy Systems klanten kiezen ook voor Robo cs

Het afgelopen jaar hebben verschillende klanten van Easy Systems gekozen om hun financiële
afdeling verder te ontlasten door RPA in te ze�en. RPA neemt manuele handingen over van uw

medewerkers waardoor zij zich meer kunnen richten op de kernac�viteiten binnen uw organisa�e.
Organisa�es als Klaverblad Verzekeringen en Roto hebben al processen geautoma�seerd met

Robo�cs. Benieuwd welke processen u kunt laten overnemen door RPA? 
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Lees verder

Deze klanten kregen een
jubileumtaart
Afgelopen jaar is collega Hajo Koster
verschillende keren onderweg geweest met een
jubileumtaart. Klanten die 5 jaar klant zijn bij
Easy Systems werden hiermee verrast. Wij zijn
erg blij met organisa�es die alweer zolang
gebruik maken van onze so�ware en we willen
ze daarvoor graag bedanken. Bent u
nieuwsgierig wie dit jaar allemaal een taart van
ons hebben ontvangen? 

Welkom nieuwe klanten
Het afgelopen jaar hebben we weer nieuwe
klanten mogen verwelkomen. 46 organisa�es
hebben zich aangesloten bij de Easy Community
en gaan gebruik maken van onze so�ware. We zijn
elk jaar weer trots dat we weer zoveel
organisa�es enthousiast kunnen maken voor onze
purchase to pay oplossingen. Bent u benieuwd
welke nieuwe klanten we dit jaar mochten
verwelkomen? Een greep uit onze nieuwe
klanten. 
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Openings�jden �jdens de feestdagen

De feestdagen staan voor de deur en ook wij vieren deze dagen graag met collega's, vrienden en
familie. Op vrijdag 20 december luidt Easy Systems met alle collega's de feestdagen in. Wij zijn dan

de hele dag gesloten en ook op woensdag 25, donderdag 26 december en woensdag 1
januari houden wij onze deuren dicht.

Via ons supportportaal of support@easysystems.nl blij� het uiteraard mogelijk om issues aan te
melden, deze worden na 26 december zo snel mogelijk behandeld.

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!

https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct9_0/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct10_0/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct1_1/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct8_0/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct9_1/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct10_1/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct11_0/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
mailto:support@easysystems.nl
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct1_2/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct23_1/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct22_1/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct21_1/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct13_0/1?sid=TV2%3AFisGlMopt


Copyright © 2020 Easy Systems Oortlaan 2, Ede, Gelderland 6716 WD, Nederland

Easy Systems respecteert uw privacy. Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te wijzigen of om u uit te schrijven van onze mailinglijst.

https://marketing.easysystems.nl/acton/ct/18264/e-04a0-2003/Bct/l-tst/l-tst:19/ct12_0/1?sid=TV2%3AFisGlMopt
http://marketing.easysystems.nl/acton/rif/18264/e-04a0-2003/-/l-tst:19/l-tst/zout?sid=TV2%3AFisGlMopt

