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Nieuw ChainWise portaal
voor Blom Opleidingen
Blom Opleidingen (Hengelo) lanceert
een volledig vernieuwd portaal
voor het online inschrijven op open
trainingen. Gekoppeld aan online
betalen en voorzien van geavanceerde
meetinstrumenten wordt het gedrag
van gebruikers optimaal gemonitord.
Tegelijkertijd is de huisstijl vernieuwd,
vormgegeven door Team Nijhuis.

Maak kennis met
ChainWise Academy
Uw eigen ChainWise kennis of die binnen uw organisatie
opfrissen? Schrijf uzelf en/of uw medewerkers in voor één
van onze trainingen. In compacte sessies met maximaal
6 deelnemers belichten wij in detail een ChainWise module:
denk aan sjablonen, facturatie enz. In de maximaal
3 uur durende bijeenkomsten komt ieder aspect van het
trainingsonderwerp aan de orde. Voor slechts €90,- p.p. is uw
kennis up to date. Kijk voor het aankomende programma en
inschrijving op onze website onder Nieuws & Agenda.

Veiligheid IE 11
Recent werd duidelijk dat er een lek zit
in Internet Explorer 11, de ChainWise
voorkeur browser. Zoals wij u eerder
via onze sociale media en website
berichtten, zijn de risico’s echter zeer
beperkt. Microsoft wijst erop dat
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SearchDog.Telecom+
Searchdog heeft samen met ChainWise
unieke bedrijfssoftware ontwikkeld
om het verkoopproces van telecom
abonnementen te ondersteunen:
SearchDog.Telecom+
In de markt van de telecom dienstverlening wijzigen frequent portfolio’s,
proposities, acties en aanbiedingen.
Het vergoedingenstelsel is afhankelijk
van veel factoren en bovendien worden
er regelmatig nieuwe toestellen
geïntroduceerd. De veel gehoorde
vraag van telecom dienstverleners is
dan ook: ‘Hoe maak ik mijn complexe
commerciële bedrijfsvoering eenvoudig,
transparant en inzichtelijk”?
Searchdog.Telecom+ biedt een
complete oplossing door de combinatie
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en een aanvullende, dynamische
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