Minder ervaren collega’s?
Veel gebruikersvragen?
Meer uit het pakket halen?
Uitdaging voor gevorderden?

volg dan een

de ultieme reserveringssoftware

WORKSHOP

MIX & MATCH

Beginners
Gevorderden
Mix & match

BEGINNERS

Er zijn 3 verschillende workshops:

De beginners-workshop is bedoeld voor mensen
die nog niet heel erg vertrouwd zijn met Easy,
zelfs wanneer ze het al maanden gebruiken.

GEVORDERDEN

In slechts een paar uurtjes worden op
basis van verschillende voorbeelden alle
onderwerpen behandeld die van belang
zijn om optimaal plezier te kunnen
beleven van EasyReservation Pro.

Vanaf de eerste stap wordt alles in detail nagelopen en uitgelegd.
Besproken worden zaken als: reserveren / bevestigen / zoeken /
lijsten / opmerkingen en extra’s / rapportages / service-items /
groepsreserveringen

Duur van de workshop: 2 x 1 uur (15 minuten pauze)

De stappen achter de schermen! Leer prijzen,
berekeningswijzen, accommodaties, reserveringssoorten en arrangementen aan te passen.
Besproken wordt: nieuwe arrangementen / online reserveren
(lokaal) / klantenbeheer / categoriën / factureren / sjablonen
aanpassen / statistieken / aanmaken van groepsreserveringen

Duur van de workshop: 2 x 1 uur (15 minuten pauze)

De ideale combinatie voor een groep die bestaat
uit beginners én gevorderden.
Alle onderwerpen uit de beginners- en gevorderdenworkshop
worden belicht, maar ook specifieke onderwerpen als het
verzorgen van mailings, factureren, workflow, managementfuncties en debiteurenbeheer komen desgewenst (toegespitst
op uw bedrijf) aan de orde.

Duur van de workshop: 2 x 1,5 uur (15 minuten pauze)

WAAROM EEN WORKSHOP

Bij de start van EasyReservationPro zijn de mogelijkheden in detail uitgelegd aan u en/of uw medewerkers.
Door personeelswisselingen bestaat de huidige ploeg misschien uit mensen die maar een fractie van de mogelijkheden van EasyReservationPro
kennen. Bovendien zijn er door de jaren heen zijn er tal van mogelijkheden en leuke gadgets bijgekomen.
Met een workshop van 2 uurtjes krijgt men inzicht in het hele Easy-spectrum. Een kleine investering in een workshop kan een enorme besparing
opleveren in uren, efficiency en kantoorartikelen. Beginners worden vanzelf gevorderden, gevorderden worden experts…… een echte win-win
situatie!
De workshops worden gegeven op een datum van uw keuze, de verschuldigde kosten zijn voorafgaand aan de workshop te voldoen.

VOOR MEER INFORMATIE: BEL 085 273 23 20 OF MAIL SALES@EASYRESERVATIONPRO.COM

