
  Geïntegreerde digitale 
e-mailmarketing

  Webbased, altijd toegankelijk

  Overzichtelijk & compleet

  Alles vanuit één scherm 
toegankelijk

  Ontwikkeld met, door en voor 
gebruikers 

  Gebruikersvriendelijke en 
intuïtieve toegang tot informatie 
(uitgebreide zoekfuncties)

  Duidelijke koppeling tussen 
e-commerce, relaties en offertes

  Uitgebreide 
contractmanagement 
functionaliteiten

  Actieve alerting en ondersteuning

  Contractmanagement inkoop en 
verkoop

  Dynamische prijsopbouw 
dienstenaanbod

  Facturatie op maat (ook digitaal)

  Eenvoudig koppelbaar (financieel 
systeem & MS-Office)

Al uw e-commerce activiteiten volledig ondersteund 

door uw backoffice. Directe verwerking en interactie 

met uw financiële systeem. Gerichte acquisitie vanuit 

uw relatiesysteem.

Mail Sale Enjoy
ChainWise maakt e-commerce CRM.



*smart web solutions
Zusterbedrijf BitWise smart web solutions 
is producent van BitMailer en BitShop. 
BitWise heeft zowel strategie, creatie 
(ontwerp), realisatie als exploitatie onder 
één dak.

Volledig webbased
ChainWise is webbased, dus platform- en 
werkplekonafhankelijk. Er kan gebruik 
gemaakt worden van onze webservices 
waardoor geheel online kan worden 
gewerkt. Op ieder moment en vanaf 
iedere locatie alle benodigde gegevens bij 
de hand, niet in het minst door de uiterst 
krachtige zoekfunctie. 

ChainWise support
Onze medewerkers staan graag voor 
u klaar. Wij geven niet op voordat uw 
vraag is beantwoord of uw probleem is 
opgelost.

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

ChainWise e-Commerce Solutions
Maak uw webshop en e-mailing activiteiten 
volledig CRM (Customer Relationship Managed). 
Van relatie naar offerte, van opdracht naar 
project. Contracten, installatie, product-
leveringen, facturatie, online communicatie, 
alles gekoppeld met uw financieel beheer.  
Al uw bedrijfs processen geautomatiseerd en 
geïntegreerd in één overzichtelijk systeem. 
ChainWise Procesoptimalisatie, ontwikkeld om 
bedrijfsprocessen te ondersteunen, biedt u met 
haar e-Commerce Solutions de koppeling met de 
online mailingtool BitMailer* en professionele 
webapplicatie BitShop*. 

BitMailer
Gekoppeld met BitMailer haalt u het optimale 
uit e-mailmarketing via professioneel ogende 
digitale nieuwsbrieven. Acties en uitnodigen 
verstuurt u bovendien in een handomdraai.  
U heeft met BitMailer de beschikking over een 
praktisch online communicatie middel waarmee u 
snel en goedkoop (potentiële) relaties benadert. 
In heldere stappen zijn uw gegevens vanuit 
ChainWise in BitMailer te importeren en te 
personaliseren. Via de statistiekenmodule is te 
zien wie de mailing heeft ontvangen en gelezen, 
wat de interesses zijn en nog veel meer.

BitShop
Of u nu met de gedachte speelt om voor het 
eerst een professionele webshop op te zetten 
of meer rendement wilt halen uit uw huidige 
systeem: met de aan ChainWise software 
gekoppelde BitShop verzekert u zich van 
blijvende tijdswinst, betere marges en meer 
efficiency. Standaard voorzien van CMS (Content 
Management System) om zelf pagina’s te kunnen 
bewerken. Met onze Onetrail.net koppeling 
kunnen datafeeds en prijsinformatie automatisch 
worden verwerkt. Met de ERP (Enterprice 
Resource Planning) oplossing van ChainWise 
zijn alle bedrijfsprocessen, waaronder voorraad-
systemen, bedrijfsadministratie en logistiek met 
elkaar verbonden. Een ingevoerde verkooporder 
wordt verwerkt tot automatisch gegenereerde 
inkooporder. Alles is mogelijk, u bepaalt.

Vormgeving
Zowel BitMailer als BitShop kan geheel volgens 
uw huisstijl of corporate imago worden 
vormgegeven of, in samenspraak met onze 
interne ontwerpers*, worden voorzien van een 
geheel nieuwe identiteit.

Koppeling met uw financieel systeem
ChainWise e-Commerce Solutions is naar wens 
eenvoudig te koppelen met uw financieel 

systeem. Standaard is ook voorzien in een 
handige exportfunctie. Indien noodzakelijk is 
maatwerk te leveren. ChainWise e-Commerce 

Solutions heeft de beschikking over 
koppelingen met ondermeer:
 

Een systeem wat met u mee groeit
Zoekt u een oplossing die probleemloos met 
uw organisatie mee kan groeien? ChainWise 
e-Commerce Solutions biedt u een attractieve 
mogelijkheid. Informeer ook naar het 
interessante prijsvoordeel dat ChainWise u in 
uw specifieke bedrijfssituatie kan bieden.

Kies voor ChainWise e-Commerce Solutions
Ontworpen en ontwikkeld om e-commerce 
volledig CRM te beheren. Door het 
maximaliseren van de automatisering en 
minimaliseren van handmatige handelingen.  
Met de krachtige, slimme en modulair 
ontwikkelde software van ChainWise heeft 
u al uw e-commerce bedrijfs processen van 
A tot Z onder controle. Kies voor maximale 
efficiëntie, het minimaliseren van de kosten en 
maximaliseren van de inkomsten.  
Meer weten? ChainWise geeft u graag, uiteraard 
zonder enige verplichting, een demonstratie die 
u zal overtuigen. Mail office@chainwise.nl of bel:
 

074 24 90 430

Integratie met Outlook
Direct vanuit uw projectmanagement alle 
Outlook faciliteiten voorhanden.

Managementinformatie
Op ieder gewenst moment een actueel 
overzicht van de stand van zaken.

Financieel overzicht 
Helderheid in uw facturatie en inkoop. 
Koppeling met uw financieel systeem.

Vindbaarheid
Krachtig zoeksysteem voor het snel vinden 
en toegankelijk maken van de informatie.

Documentbeheer
Archivering en versiebeheer goed 
georganiseerd en daar waar u het verwacht.

Modulair

Integraal Hosting
Eenduidig

Toegankelijk

Webbased LogischE-COMM.
CRM & BPM

Webshop
De webshop volledig Customer Relationship 
Managed in één overzichtelijk systeem.

E-mailing 
De online communicatie Customer Relationship 
Managed in één overzichtelijk systeem.

Relatiebeheer 
Inzicht in uw relaties en contactpersonen.
Geeft de status van offertes en projecten.


