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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!

Maak op maal gebruik van uw Easy

What's New - Easy Expense

oplossingen

Wij werken con nu aan het doorontwikkelen

In de vorige nieuwsbrief hebben we onze nieuwe
klanten website aan u geïntroduceerd. Maar bent
u ook op de hoogte van onze Easy Academy? Onze
Academy staat vol met instruc evideo's, tutorials
en Tips & Tricks. Deze video's, korte anima es en
ps helpen u op weg op zo op maal gebruik te
maken van de Easy oplossingen. Bekijk onze Easy
Academy.
Lees verder

van onze so ware. Dit betekent dat er
regelma g verbeteringen worden doorgevoerd
of nieuwe func onaliteiten worden
toegevoegd. Zo zijn er nieuwe func onaliteiten
omtrent de creditcard en wisselkoersen in Easy
Expense. Deze ontwikkelingen delen wij op
onze website. Houd deze dus goed in de gaten
voor de nieuwste ontwikkelingen.

Lees verder

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.
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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.

Deze klanten kregen een

Welkom nieuwe klanten

jubileumtaart

Het afgelopen jaar hebben we weer nieuwe

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?

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.

Lees verder

Lees verder

Let op: een nieuwe URL voor ons supportportaal
Sinds maandag 9 december werkt h ps://oﬃce.easysystems.nl/portal niet meer en krijgt u een
foutmelding te zien. Gebruik voortaan deze nieuwe URL: h ps://support.easysystems.nl
De omgeving is niet veranderd en kunt u gewoon gebruiken zoals u gewend bent.

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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