Nieuwsbrief mei 2015

Online inschrijven
ChainWise Cursusplanner
Het ontwikkelen en verﬁjnen gaat
door! Voor veel van onze klanten staat
het online inschrijven in de steigers
of is het inmiddels geïmplementeerd.
Belangrijkste meerwaarde: gemak
voor zowel de cursist als de aanbieder.
Optimale beschikbaarheid voor de
cursist, optimale controle en aansturing
voor de aanbieder. Vrije plaatsen, last
minutes en acties worden ondersteund.
Vindbaarheid en monitoring van
resultaten middels SEO integratie.
General Manager ChainWise Yuri
de Lugt: ‘We zijn inmiddels hard op

Nieuwe Operations manager/Projectleider ChainWise

Spotlights op Arjan Vos
Sinds 1 maart 2015 in het ChainWise team. Arjan deed na
zijn studie aan de Hogeschool in Enschede zowel uitvoerende
als coördinerende ervaring op. Hij bekwaamde zich bij
ontwikkelbedrijven als Ericsson en SMQ/Exxellence op terreinen
als support, testing en het automatiseren & optimaliseren van
bedrijfsprocessen.
General Manager ChainWise Yuri de Lugt:

Arjan Vos: ‘Mijn ervaringen met

‘Als voormalig medewerker bij onze

ChainWise zijn in de loop van de jaren

klant SMQ /Exxellence maakte hij zelf

altijd erg positief geweest. Als gebruiker

dagelijks gebruik van ChainWise. Hij is

van de ChainWise software en bij support

met zijn ervaring als geen ander in staat

met de ChainWise medewerkers. Ik zie

de vertaalslag te maken van gebruikers-

het daarom als een uitdaging om nu

wensen naar praktische oplossingen.

zelf binnen ChainWise een spilfunctie te

Arjan wordt ingezet om zowel interne-

kunnen innemen. Gezien de ambities van

als klantprojecten te leiden.‘

het bedrijf, de kracht van het product en
de concurrerende prijsstelling verwacht ik
hier nog ﬂink door te kunnen groeien!’

In zijn vrije tijd verzorgt Arjan licht en geluid voor feesten en organiseert hij drive-in
shows.

weg naar 200.000 geregistreerde
cursisten in onze ChainWise
Cursusplanner software. Bij BHVopleidingen, Veiligheidstrainingen en
Bedrijfsopleidingen nemen wij daarmee
een vooraanstaande positie in.’

www.chainwise.nl

074 249 04 30

Ontwikkelingen ChainWise
Verbruiksmanager

Kalender mei-juni
14 mei

Hemelvaartsdag gesloten

15 mei

Gesloten, support in dringende
gevallen beschikbaar via
074 249 04 30

Of het nu om energie, telefonie of

Met de beschikbare module Telecom

andere complexe verbruiksvormen

kunnen de verschillende netwerk-

25 mei

2e Pinksterdag gesloten

gaat, ChainWise Verbruiksmanager

proposities van providers worden

28 mei

Training Module Acquisitie

maakt van enorme bestanden in enkele

verwerkt naar passende abonnementen

uren honderden facturen.

en geadministreerd. Vergoedingen

Schrijf u in!
18 juni

Schrijf u in!

van de providers worden verwerkt en
Om aan aanvullende vragen vanuit de

overzichtelijk gerapporteerd.

telecom en energiebranche te kunnen

Credits en depots worden op de

voldoen is ChainWise Verbruiksmanager

factuur verwerkt. Klanten, providers en

inmiddels uitgebreid met de module

aanbieders blijven op de hoogte van de

Energiemanager. Deze is in staat ook

laatste stand van zaken.

voorschotten, meerdere standen en

Training Module Cursusplanner

Bereikbaarheid ChainWise
De komende periode kenmerkt zich
door feest- en vrije dagen. Wij doen ons

meerdere eenheden te verwerken en af

uiterste best ook dan de bereikbaarheid

te rekenen.

op peil te houden. Toch kan het
voorkomen dat we even niet bereikbaar
zijn of dat het iets langer duurt dan u

Vruchtbare samenwerking
SearchDog & ChainWise

Like ChainWise

Searchdog is een landelijk opererende

online presence te versterken.

Ervaart u problemen of wacht u te

inkooporganisatie en behoort tot de

We starten een pilot op Linkedin met

lang? Stuur dan graag een mail naar

meest vooraanstaande leveranciers van

ondersteuning op YouTube en Twitter.

yuri@chainwise.nl met de dag en het

telecom aan business-partners.

Onze website is responsive gemaakt,

tijdstip. Wij stellen uw feedback op prijs.

gewend bent

ChainWise is continue bezig haar

de homepage vernieuwd.
Onze samenwerking krijgt steeds
meer vorm en inhoud. De product



feed is gereed: vanuit hier kunnen

Wilt u ons een handje helpen?

eenvoudig bestellingen aan leveranciers

Volg ons, Like ons en/of deel ons.

worden aangeboden. Bovendien

Uw support wordt zeer gewaardeerd!

is een uitgebreide koppeling volop

Neem een kijkje op

in ontwikkeling. Niet enkel wordt
voorzien in het koppelen naar
suppliers van orders, pakbonnen en
facturen maar ook in het koppelen van
abonnementen (prijslijsten providers),
vergoedingen en reclamaties.

> Meer omzet
> Optimale besparing
> Succesvolle e-commerce
> Altijd in control

Wij werven Commerciële
Duizendpoot.

www.thewisecompany.nl en ervaar
hoe ChainWise solitair, of samen met
zusterorganisatie Bitwise, waarde

ChainWise is op zoek naar versterking

toevoegend is voor ieder bedrijfsmatig

van onze commerciële binnendienst.

vraagstuk.

Meer weten over deze vacature?
Alle informatie staat op
http://www.chainwise.nl/OverChainWise/Vacatures.

