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ChainWise ondersteuning
Microsoft Office 2016 en 365

Ictivity kiest voor
ChainWise!
De Ictivity Groep ontwerpt,

Microsoft heeft Office 2016 uitgebracht naast de al geruime

implementeert en beheert ICT

tijd beschikbare Office 365. Met beide omgevingen zijn wij

omgevingen waarbij alle medewerkers

momenteel aan het testen en de eerste resultaten zijn positief.

Ze zorgen dat haar relaties het beste

altijd en overal veilig kunnen werken.
uit hun bedrijfsvoering halen, door de

In de media geeft Microsoft het advies

ChainWise is er klaar voor om ook de

juiste inrichting én het efficiënte beheer

de nieuwste browser te gebruiken.

nieuwste technieken te ondersteunen.

van hun ICT omgeving. Daarvoor

Sinds 12 januari j.l. ontvangen Windows

Hiervoor hebben wij een nieuwe

maken ze de vertaalslag van complexe

7 en Windows 8.1 gebruikers geen

tekstgenerator ontwikkeld en

materie naar concrete oplossingen.

beveiligingsupdates voor Internet

beschikbaar. U moet daarvoor wel uw

De klant wordt ontzorgd.

Explorer en toekomstige Microsoft

sjablonen aanpassen.

beveiligingsupdates meer, tenzij naar
IE11 wordt geüpgraded.

We hebben ook een alternatief. Met een
eenvoudige handeling kunt u ook

De overstap naar IE11 heeft ook een

gebruik blijven maken van de ‘gewone

keerzijde. Microsoft levert haar browser

Internet Explorer’, deze vindt u in uw

Met behulp van ChainWise

als EDGE uit. Standaard wordt ActiveX

Windows menu terug. Mocht het zijn dat

Professional Services met helpdesk en

hierin niet meer ondersteund. Dit is

het hierna nog niet goed werkt dan kunt

Cursusplanner wil Ictivity de interne

jarenlang de vertrouwde partner geweest

op onze supportpagina’s binnen de FAQ

bedrijfsprocessen verder optimaliseren

voor de browser – desktop integratie.

de passende instellingen vinden.

en informatie nog beter toegankelijk
maken. Vanzelfsprekend is ChainWise
erg verheugd met dit besluit.
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ChainWise Facturatie
Training
ChainWiseTelecom
Training
ChainWise Cursusplanner

ChainWise heeft sinds medio 2014 een

bepalen we mede de roadmap voor het

CAB (Change Advisory Board). Hierin

komende jaar. Heeft u suggesties of

zijn commercie, management en support

wensen of wilt u een keer meedenken?

vertegenwoordigd. Uw wensen of

Uw inbreng is van harte welkom.

verzoeken worden hier beoordeeld op

Wij hopen u op één van de komende

De ChainWise Academy gaat weer

technische haalbaarheid en relevantie

ChianWise Meet & Greets of ChainWise

van start, op onze website vindt u het

voor de markt en andere klanten.

Klantendag te mogen ontvangen.

programma. Wilt u participeren? Mail

Op basis van de uitkomsten van de CAB

19

mei
2016

Training
projecten, planning en
urenboeken

info@chainwise.nl of bel 074 249 04 30.

ChainWise verrast
De Klup Twente
Directeur ChainWise Egbert
Horsselenberg overhandigd met
enthousiasme de cheque van
€ 250,- aan directeur/bestuurder
Jan Anema en deelnemer Faroek
van De Klup Twente.
Egbert Horsselenberg: ‘De Klup Twente

API koppeling ChainWise met
financieel pakket
Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of het mogelijk is de
facturen te koppelen met een financieel systeem via een API.

verdient wat ons betreft zeker een extra

De gebruiker kan dan middels een eenvoudige druk op de

steuntje. Het is goed om te zien hoe

knop de facturen vanuit ChainWise naar het financiële software

daar de vrijwilligers en medewerkers
zich met vrolijkheid, drive en passie

pakket sturen. Onze huidige toegepaste koppeling vraagt

inzetten voor de participatie van

een extra actie van de gebruiker waarbij een bestand de data

mensen met een beperking’.

verwerkt. Voor beide methodieken is wat te zeggen.
ChainWise is de leverancier van het
veelzijdige administratieprogramma van

De ervaring leert dat u met onze

kan worden ontwikkeld waarbij we

De Klup Twente. Om het goede werk

huidige toegepaste koppeling het

kunnen aansluiten bij ondermeer

van De Klup Twente te ondersteunen

meest ‘in contol’ bent. En het is een

TwinField en Exact, de meest toegepaste

bedacht ChainWise een sympathieke

oplossing voor élk pakket. Wijzigingen

pakketten bij onze klanten. Ook andere

Kerstactie: op het internet werden alle

zijn gemakkelijk door te voeren

pakketten met een API of Webservices

relaties uitgenodigd ChainWise een

waardoor de koppeling tegen een

zullen wij gaan onderzoeken.

gelukkig nieuw jaar wensen. Iedere

gunstig tarief kan worden aangeboden

wens werd door ChainWise beloond

en onderhouden.

Middels deze nieuwsbrief en onze
andere media zullen wij u over de

met een euro voor De Klup Twente.
Egbert Horsselenberg: ‘Hierbij bedank

De API biedt de gebruiker echter meer

voortgang informeren. Wij verwachten

ik graag mijn ChainWise relaties voor

comfort. Wij onderzoeken momenteel

op korte termijn een eerste koppeling

hun online nieuwjaarswens!’

op welke wijze een koppeling generiek

te realiseren.

General Manager ChainWise
Yuri de Lugt gaat een nieuwe
uitdaging aan

Per 1 maart 2016 ga ik verder als
directeur bij Exxellence. Het geeft mij
een goed gevoel dat dit niet helemaal
een afscheid betekent van ChainWise.
Als klant en gebruiker hoop ik positief

Yuri de Lugt: “In 2010 kwam ik naar ChainWise. Voor mij een

feedback te kunnen blijven leveren en als

stap in een nieuwe functie. Een mooi product lag klaar om verder

referent en vraagbaak mijn steentje te
kunnen blijven bijdragen.

te ontwikkelen. De markt was volop in beweging en de crisis
moest nog in alle hevigheid losbreken.“
Gespecialiseerde ChainWise

Ook andere segmenten ontwikkelden

oplossingen

zich. Zo draaien we volop mee in de

‘De afgelopen jaren hebben we samen

aanbesteding van ICT, Telecom en

veel bereikt. Met gepaste trots kijk ik

Professionele dienstverleners.

terug op de ontwikkelingen die we met

We hebben keuzes kunnen en durven

zijn allen mogelijk hebben gemaakt.

maken waardoor we in staat zijn de

Eén belangrijk aspect steekt er met kop

vertaalslag te maken van de processen

en schouders bovenuit: HET TEAM!

van onze klant naar een passende

Met de mensen die vanaf het eerste

inrichting van ChainWise. Samen met

uur hebben bijgedragen aan de

onze partners.

ontwikkeling en groei van ChainWise
èn de mensen die zich daar gedurende

De organisatie, het product en de

de afgelopen 6 jaar bij aangesloten

ontwikkeling van de markt staan en

hebben staan we aan de top. Aan de top

ChainWise groeit. Het team is goed

op de gebieden waarvoor wij hebben

op elkaar ingewerkt en is in staat de

durven kiezen. Van een gedegen allround

uitdagingen van nu en in de toekomst

softwareleverancier in het MKB heeft

het hoofd te bieden. De strategische

ChainWise de keuze durven maken om

route ligt vast en er ligt een mooie

zich te specialiseren. Natuurlijk geholpen

toekomst in het verschiet.

door de kennis en kunde van onze
klanten zijn wij in staat geweest een

Nieuwe uitdaging

toonaangevende positie te verwerven als

Voor mij is het een goed moment om

leverancier van de ChainWise oplossingen.

mijn vleugels verder uit te slaan.
Met veel plezier kijk ik terug. Ik ben

Eerst was dat met de ChainWise

dankbaar voor wat ChainWise mij,

Cursusplanner in BHV en Veiligheids

neen ons, gebracht heeft.

opleidingen, nu ook in andere

Met pijn in mijn hart maar ook

segmenten, waarbij een belangrijke rol is

trots op wat we samen hebben

weggelegd voor transport en logistieke

bereikt, ga ik een nieuwe

opleiders. Laat het duidelijk zijn dat ook

uitdaging aan.

andere opleiders veel voordeel halen uit
de inzet van ChainWise.

Met veel plezier kijk
ik terug en ben trots
op wat we samen
hebben bereikt
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor
de samenwerking! Ik wens u allen veel
succes.

Tot ziens.
Yuri de Lugt

www.chainwise.nl

074 249 04 30

Toegang en beveiliging in uw ChainWise omgeving

Meldplicht Datalekken

van 810.000 euro of tien procent van
de jaaromzet.

Zoals u wellicht de afgelopen tijd in het nieuws heeft vernomen heeft de wetgever een

ChainWise kan niet garanderen dat

aantal aanpassingen doorgevoerd om persoonlijke gegevens beter te beschermen.

datalekken nooit zullen voorkomen.

Zo is er wetgeving die persoonlijke en gevoelige gegevens beter beschermt en vanaf

Wij stellen alles in het werk om de

1 januari 2016 is ook de zogenaamde Meldplicht Datalekken geïntroduceerd.

kans daarop zo veel als mogelijk te
minimaliseren: wij werken continue

Deze meldplicht houdt in dat organi

USB-stick met persoonsgegevens, een

aan de verbetering en beveiliging van

saties direct een melding moeten doen

gestolen laptop of een inbraak in een

onze software. Uw tijdige melding aan

bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra

databestand door een hacker worden

ChainWise van een (mogelijk) datalek

er sprake is van een ernstig datalek.

als een datalek beschouwd. Let op!

zijn van groot belang.

Dit kan grote financiële gevolgen
Het gevaar schuilt vaak in een klein

hebben voor een organisatie: CBP

Kijk op www.chainwise.nl voor

hoekje. Zaken als een kwijtgeraakte

kan een maximale boete opleggen

meer informatie over dit onderwerp.

ChainWise vacature*:

Business
Development
Manager
voor ChainWise Cursusplanner
De totale software oplossing voor opleiders. Het plannen van cursussen, docenten en middelen,
het opzetten van opleidingenportfolio, de cursisten administratie en de integratie met websites
en portalen: ChainWise Cursusplanner maakt het u erg gemakkelijk.
De functie

U bent gesprekspartner van het senior

Meer informatie

ChainWise zoekt een Business

management bij de klant en bent in staat

Voor meer informatie kunt u contact

Development Manager voor

complexe bedrijfsprocessen te vertalen

opnemen met Egbert Horsselenberg

de Businessline Cursusplanner.

naar passende oplossingen. U beschikt

074 249 04 30 of kijk op

Wij verwachten een gedreven ervaren

over een commerciële focus en maakt

www.chainwise.nl /Over-ChainWise/

professional met kennis van de markt.

afspraken om deze na te komen.

Vacatures

De primaire focus van de Business

Sollicitaties voorzien van uw motivatie

Development Manager is de klant

en CV kunt u sturen aan:

en de markt. Hij/zij moet daarin

ChainWise bedrijfssoftware

intern aansluiting houden met de

t.a.v. de heer E. Horsselenberg

ChainWise organisatie.

egbert@chainwise.nl

Naast inhoudelijk kennis, heeft u
aantoonbare ervaring in de branche.

* Acquisitie niet gewenst

