Ondersteunt jouw bedrijfssoftware nog steeds in het
overtreffen van klantverwachtingen?
Klanten stellen steeds hogere eisen. Ze willen producten en diensten, snel en
goed geleverd. Ondersteunt jouw bedrijfssoftware nog steeds in de veranderende
wensen en eisen van je klanten. Doe de scan en ontdek of je goed voorbereid
bent op toekomstige zakelijke uitdagingen.

Dashboard
Gebruik je een dashboard om prestaties en de voortgang van doelstellingen te monitoren?
Kun je zakelijke beslissingen nemen op basis van de gegevens in een dashboard?
Kun je zelf een dashboard samenstellen met jouw specifieke bedrijfsresultaten?

Cloud Software
Krijg je online toegang tot je bedrijfsgegevens zonder tussenkomst van een VPN- of
Citrix-service?
Is je software onafhankelijk van browser (bv Internet Explorer, Chrome, Safari)
te benaderen?
Kun je bedrijfsinformatie benaderen via een mobiele app?
Kun je verschillende platformen gebruiken (zoals Windows telefoon, IOS of Android)
zonder extra software te hoeven installeren?

Process
Is je boekhouding geïntegreerd in je bedrijfssoftware?
Is real-time data-uitwisseling mogelijk tussen alle onderdelen van je bedrijfssoftware?
Bevat jouw CRM-systeem alle financiële en zakelijke gegevens van je klanten?

Apps
Kun je jouw bedrijfsgegevens, crm en boekhouding via een mobiel apparaat benaderen?
Ondersteunt je software koppelingen met andere cloud applicaties?
Biedt jouw bedrijfssoftware plug & play apps via een App Center?

Invoer van gegevens
Gaat de verwerking van banktransacties in je boekhouding automatisch?
Scan je aankoopfacturen waarna automatisch een journaalpost wordt aangemaakt?
Gaat gegevensoverdracht tussen jouw systemen automatisch (via een connector)?

Makkelijk en schaalbaar
Kun je gebruikers of functies simpel toevoegen aan of verwijderen van je abonnement?
Kun je gebruikers of functies online toevoegen of verwijderen zonder tussenkomst van de
softwareleverancier?
Gaan wijzigingen aan je softwarelicentie / abonnement direct in?

Hoe scoor jij? Elke ‘JA’ is een punt.
0-13 punten : Grote verbeteringen in efficiëntie, kostenbesparing en inzichten zijn snel te realiseren wanneer je de huidige software upgrade of gaat voor een

14-19 punten : Je software kan de meeste uitdagingen van vandaag aan, maar er zijn zeker verbeteringen
mogelijk. Neem contact op met een van onze gecertificeerde zakenpartners voor een gedetailleerde scan.
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nieuw pakket. Neem contact met onze gecertificeerde partners om een gedetailleerde scan in te plannen.

