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CHAINWISE
WENST U
EEN

FIJNE KERST
EN EEN GELUKKIG

Wat is nieuw
in ChainWise 7.10
ChainWise documentgenerator
De nieuwe ChainWise document
generator is klaar voor de toekomst!
ChainWise introduceert een geheel
nieuwe documentgenerator met de
flexibiliteit die u van ons gewend bent,
maar met uitgebreide diversiteit. Ook de
ondersteuning van Windows EDGE wordt
gerealiseerd en is daarmee weer geheel bij
de tijd!

ChainWise 2 staps verificatie
Een belangrijke nieuwe ChainWise
functionaliteit t.b.v. beveiliging. Naast
en aanvullend op de reeds beschikbare

ChainWise steunt De Klup Twente

mogelijkheden brengt ChainWise u

ChainWise steunt De Klup Twente door 1 euro te doneren
voor elke nieuwjaarswens die zij ontvangt.
Help mee! Ons doel is 250 euro.

beveiliging van data.

weer een belangrijke stap verder in de

ChainWise meertalig extranet
Cursusplanner

	Jan Anema
directeur - bestuurder De Klup Twente

Voor onze internationaal opererende
opleiders met een meertalige klantenkring,
ontwikkelde ChainWise het meertalig
extranet, ondersteuning van cursisten en

“

contactpersonen.
Naast NL, EN, FR enz. is het ook mogelijk
Eenzaamheid lijkt met de Kerst een groter probleem dan op

om bijvoorbeeld Fries of Twents te

andere momenten in het jaar. Maar laten we ook na Kerst er

implementeren. De vertaalde pagina’s

aandacht voor houden. Goed te weten dat mede dankzij deze

beheert u eenvoudig zelf.

Chainwise-actie dit mogelijk wordt gemaakt. Jaarlijks zetten zo’n
450 vrijwilligers van de Klup Twente zich in, zodat gehandicapten
mee kunnen doen en minder eenzaam zijn. Deze steun helpt
daarbij het hele jaar.

www.chainwise.nl

074 249 04 30

Nieuwe ChainWise klanten

ChainWise kalender 2016
Onze medewerkers leggen de laatste
hand aan het ChainWise programma
voor 2016. Kijk begin januari op
chainwise.nl of de 1e ChainWise
nieuwsbrief in 2016 voor de volledige
kalender.

NIOW

School en veiligheid

NIOW is een trainingsbureau gericht op

Onderwijsprofessionals kunnen bij

taal- en schrijftrainingen en werken aan

Stichting School & Veiligheid terecht

een optimale kwaliteit van taal en tekst in

voor informatie, deskundigheid en advies

organisaties. Dit doet NIOW door middel

op het gebied van sociale veiligheid op

van training en coaching, individueel of

school.

in groepsverband, via open inschrijving

Maatwerk voor ChainWise
cursus of webinar
Wilt u een cursus of webinar op
maat? Vraag Yuri de Lugt naar de

of via in-company trajecten die op

mogelijkheden.

maat worden gemaakt. Advies over
taal, taalbeleid en tekst in organisaties
completeert het aanbod.
Met behulp van ChainWise
Cursusplanner wil NIOW de interne

SOMA

bedrijfsprocessen optimaliseren en

Een opleider in de Infrasector & Verticaal

informatie nog beter toegankelijk maken.

Transport te Harderwijk.

ChainWise succesvol met LinkedIn
In 2015 heeft ChainWise meerdere succesvolle LinkedIn campagnes gevoerd.
De acties hebben geresulteerd in diverse aanvragen, offertes en nieuwe klanten.
Meer weten over het succesvol inzetten van LinkedIn?
Bel ChainWise en vraag naar Celeste.
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Like ChainWise

“

ChainWise werkt dag in dag uit aan

Directie en medewerkers van ChainWise wensen

haar online aanwezigheid.

u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

Uw support wordt zeer gewaardeerd!

Wij danken u hartelijk voor de prettige samen
werking in het afgelopen jaar.

Namens Karen de Bloois, Bob Groenewoud, Celeste Hazewinkel, Stephani Hillebrand,
Egbert Horsselenberg, Dorien Mensink, Kai Chow Chung, Rick Everink, Vincent Krooshof,
Yuri de Lugt en Arjan Vos.

Volg ons, Like ons en/of deel ons.



