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4 SEPTEMBER 2020

CRM voor de sector

Meer info ?

Alle informatie over
het systeem vind je
ook hier
25 Early Birds

Opstart CRM systeem najaar 2020
We zitten in de laatste rechte lijn van de opstart van het CRM systeem voor de
sector. Deze maand zet onze sprinttrein zich op de rails. Met een wekelijkse
update in de vorm van een info-nieuwsbrief en een presentatiesessie op 28
september.
In deze nieuwsbrief ligt de focus op de algemene info, de planning en het
presentatiemoment.

Meer info over de
Early Birds actie
vind je in deze
nieuwsbrief
Intekenen

Volgende nieuwsbrief doen we uit te doeken wat het systeem kan, hoe je het kan
toepassen, welke service er wordt geboden en wat de diverse mogelijkheden zijn
voor jouw organisatie.

ONLINE TOELICHTING EN TOEPASSING
28 september geven we een volledig overzicht van de mogelijkheden, het
gebruik en de toepassingen van het systeem. Je zal zeker ook vragen kunnen
stellen.
We nodigen je heel graag uit voor de online presentatie van het systeem op
28 september van 09u30 tot 12u30 .
Inschrijven voor de sessie kan hier.

1

Wens je in te
tekenen in het
systeem? Mail naar
luk@scwitch.be en
we contacteren je
graag.

EARLY BIRDS
De eerste 25 organisaties zijn de pioniers.
Samen met hen starten we het systeem op.
Omdat de opstart best een spannende gebeurtenis is, krijgen de ‘early birds’
een stevig financieel voordeel en extra ondersteuning bij de opstart.
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Financieel Voordeel

Operationeel Voordeel

1 200 euro refund

extra ondersteuning

Wie na 15 oktober instapt,
betaalt een algemene
instapkost om de digitale
omgeving op te zetten of te
configureren.

In het pakket voorzien we
sowieso een aantal
standaarduren voor de
ondersteuning bij de opstart
en implementatie.

De ‘Early Birds’ betalen geen
opstartkost van het systeem
en besparen hiermee 1200
euro.

Early Birds volgen we iets
dichter op bij de opstart door
middel van wat support.

volgende
nieuwsbrieven

Een collectief verhaal.
Dit voorjaar werkten we aan de structuur en inhoud van het CRM
systeem voor de sector. De ontwikkelaar versmolt deze zomer met
zijn computer om het systeem verder op punt te zetten. We zijn zo
ver. De laatste rechte lijn in de definitieve opstart van het systeem.
Niet zomaar een systeem, maar een generiek concept volledig op
maat van de sector en toepasbaar in jouw organisatie. We kozen
bewust voor een ‘sectorsysteem’ in samenwerking met een
Belgische ontwikkelaar die reeds ervaring heeft in de sector.
We opteerden ook bewust voor een collectieve focus. Omdat we zo
de kosten beperken en als sector het eigenaarschap, de support en
ondersteuning bij introductie en gebruik van het systeem bewaken en
bewaren.
De komende twee maanden zijn cruciaal voor het systeem en de
opstart. We zoeken minstens 25 gebruikers voor de opstart in 2021.
Welkom in de ‘Early Bird’ fase.

meer info over :

Wat kan het systeem?
Hoe functioneert het
systeem?
Hoe kan ik het systeem
optimaal gebruiken in mijn
organisatie?
Hoe flexibel is het systeem?
Wat kost het mijn organisatie?
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