Dát werkt goed

ChainWise bedrijfssoftware: dát werkt goed
ChainWise bedrijfssoftware gebruikers zijn er unaniem over: eenmaal aan de slag met ChainWise,
nooit meer anders! Juist in deze barre economische tijden is een gebruiksvriendelijk, tijdsbesparend en
gunstig geprijsd procesoptimalisatie systeem een uitkomst voor vele organisaties en bedrijven.
Totaaloplossing als basis

Automatiseer handelingen

De webbased ChainWise bedrijfssoftware

ChainWise bedrijfssoftware is ontworpen

ondersteunt bedrijfsprocessen van A tot Z.

om administraties te ondersteunen en te

U heeft inzicht in projecten en controle

vereenvoudigen. Automatiseert menselijke

over kosten. De contracten met klanten en

handelingen zonder de medewerkers te

leveranciers zijn overzichtelijk voorhanden.

beperken, optimaliseert het proces.

Standaard al compleet

Succesvol ondernemen

U beschikt over een volledig relatiebeheer

Met één druk op de knop inzicht in

systeem met acquisitie ondersteuning,

commercie, capaciteitsbeslag, doorloop

aangevuld met offerte en calculatie

tijden en opbrengst. ChainWise

functionaliteiten. Projectmanagement,

bedrijfssoftware vergroot moeiteloos de

urenadministratie, factuurverwerking,

declarabiliteit. Zo wordt succesvol onder

managementinformatie: standaard!

nemen een stuk gemakkelijker.

Kostenbesparing

Geringe investering

Eén van de belangrijkste doelstellingen

ChainWise bedrijfssoftware biedt alle

van ChainWise bedrijfssoftware is het

functionaliteit die noodzakelijk is voor

minimaliseren van de handmatige

een hedendaagse, vaak projectmatig

handelingen en het maximaliseren van de

werkende organisatie. Zonder ingrijpende

efficiëntie van uw bedrijfsvoering.

veranderingen in de organisatie, zonder

Kortom, het realiseren van kostenbesparing.

hoge investering.

• Webbased, altijd en overal toegankelijk
• Gunstig geprijsd, geen hoge investeringen
• Logisch ingericht, iedereen kan ermee aan de slag
• Unieke, branche specifieke oplossingen
• Naar wens bieden onze programmeurs maatwerk

Onze specifieke brancheoplossingen
Professional Services

Cursusplanner

Volledige controle over uw bedrijfsprocessen en projecten

De compleetste én voordeligste cursistenadministratie

Biedt organisaties waarbij dienstverlening core business

voor opleidings- en trainingsbedrijven

is, optimale grip op de kwaliteit en winstgevendheid

De met, door en voor opleidings- en trainingsbedrijven

van projecten. Uw bedrijfsprocessen worden van A tot Z

ontwikkelde procesoptimalisatie software is fixed price

ondersteund, u heeft volledig inzicht in uw projecten, u heeft

en hanteert géén kostbare prijs per cursist methodiek.

controle over uw kosten.

De compleetste cursusplanner van Nederland
is daarmee ook de voordeligste cursusplanner
van Nederland.

ICT Supply

Telecom+

Wie wil niet de concurrentie voortdurend

De ERP oplossing waar telecom aanbieders

een stap voor blijven...

op hebben gewacht

Uniek, integraal ketenbeheer voor de ICT branche. Wat dacht

Abonnementen veranderen. Providers brengen wijzigingen

u van 24/7 online inzicht in de actuele prijzen & beschikbaar-

aan in hun portfolio, toestellen en mogelijke combinaties.

heid van het productenaanbod? Kennis die u de mogelijkheid

En dat naast alle nieuwe toestellen, acties en aanbiedingen.

biedt de interne kosten te verlagen en uw omzet

ChainWise Telecom+ helpt u op eenvoudige

te verhogen.

wijze het overzicht te behouden.

Media & Advertising

Energiemanagement

Procesoptimalisatie voor reclame-, design-

De voordeligste totaaloplossing voor energiemanagement

en internetbureaus

Biedt u het meest volledige en geavanceerde, real time inzicht

Ontwikkeld met, door en voor professionals uit de creatieve

in energieverbruik. Het leveranciersonafhankelijke systeem

industrie. Hierdoor is onze Media & Advertising software

communiceert moeiteloos met een grote variatie op afstand

volledig afgestemd op de specifieke wensen en eisen van

uit te lezen energiemeters, is eenvoudig te koppelen en online

uw branche. Het gehele bedrijfsproces en alle

beschikbaar. Plug in now!

lopende projecten worden zowel inhoudelijk als
financieel ondersteund.

Verzuimmanagement
Praktijkgerichte verzuimmanagement software voor

App your ChainWise

verzuimbegeleiders en arbo-organisaties

Aan de slag met ChainWise op uw smartphone?

Hyperintelligent, hoogopgeleid, uiterst betrouwbaar, nooit

Appeltje-eitje met behulp van de ChainWise app.

ziek, geen vakantie, vrije dagen of zwangerschapsverlof.

Uiteraard iPhone én Android geschikt.

En met één druk op de knop oproepbaar. Wie wenst niet
zo’n assistent? ChainWise Verzuimmanagement
staat 24/7 voor u klaar met een
uitgebreide, Poortwachterproof arbo- en
verzuimadministratie.

Onze specifieke brancheoplossingen
Verzuimmanagement

Energiemanagement

Media & Advertising

Telecom+

ICT Supply

Cursusplanner

Professional Services

CRM
Volledig CRM (relatiebeheer en acquisitie ondersteuning)
Offertes en contracten
Webbased
Relatiebeheer (organisaties, contactpersonen)
Productbeheer
Notities & dossiers
Taken aanmaken, plannen & beheren
Intern smoelenboek en telefoonlijst
Kennisbank
Zoeken
Direct e-mails verzenden
Managementinformatie (standaard)
Management dashboard (uitgebreid)
Excel output van overzichten
SMS / bellen
BPM
Urenadministratie
Projectbeheer
Projectmanagement / Administratie
Productleveringen
Projectevaluatie
Urenregistratie, incl. Verlof en ziekteregistratie
Contractbeheer (verkoop)
Facturatie & controle
CMMI ondersteuning
Cursusplanner

ChainWise CRM

ChainWise BPM (ERP)

Cursusplanner:
Cursusadministratie, Cursistenadministratie, Cursusplanning,
Cursusbeheer, Docentplanning
Online agenda
Online inschrijven
Klantenportaal
Cursistenportaal
Docentenportaal
ICT Supply
Inkoop en dropshipment
Directe levering
Klant portfolio
Prijs- en voorraadinformatie
Margemanagement
Koppeling Onetrail
Realtime ordering
Webshop en e-mailmarketing
Product & delivery
Voorraad
Telecom+
Abonnementen admin
Verwerken CDR (gebruik)
Aanvullende modules divers
Huisstijlintegratie (ChainWise als intranet)
Inkoopcontracten
Business Unit module (intern doorbelasten)
Workflow module
Uitgebreide Inkoopmodule
Postcodemodule
WBSO module
Call/service management
(Digitaal) factureren
Verzuimmanagement*
Koppelingen
Bitmailer koppeling
MailPlus koppeling
Outlook koppeling
Koppeling financieel systeem (Excact, Twinfield, Accountview enz.)
Koppeling Onetrail
Koppeling webshop (Bitshop)
Koppeling SearchDog

Standaard

Optioneel

* Neem contact op voor meer informatie

!

	Uiteraard zijn combinaties en
oplossingen naar wens mogelijk:
ChainWise levert indien nodig
maatwerk.

ChainWise
Demmersweg 40
7556 BN Hengelo
T 074 24 90 430
info@chainwise.nl
www.chainwise.nl

