Nieuw: SymsysLITE

Symsys9 is uitgebreid met
SymsysLITE
Bedoeld voor projectmanagers,
accountmensen en alle anderen die
aan projecten werken.

SymsysLITE

(c) 2019

Andere gebruiksbeleving
Functies zijn vereenvoudigd en
geoptimaliseerd. Werken vanuit
dashboards is overzichtelijk,
gegevens terugvinden is snel en
simpel.
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Andere look & feel
Vensters worden optimaal benut.
Gegevens zijn over tabbladen
verdeeld en onbelangrijke
informatie wordt niet getoond.

Geef per job de voortgang aan.
Sleep bestanden naar dossiers om deze te uploaden.

Overzie direct je projectbestedingen.
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Selecteer je binnen je
eigen gegevens of meer.

Intuïtieve bediening

Zoekfilters toevoegen, redo, exporteren, aantal regels tonen

Alles spreekt voor zich. Je kunt

instellen, venster vergroten/verkleinen.

direct met SymsysLITE uit de voeten.
Eenvoudig toevoegen.

Eenvoudig terugvinden door

Meertalig

bladeren, sorteervolgorde en

Net als Symsys9 kun je SymsysLITE

overal een zoekfilter bij te kunnen

In dashboards niet meer

plaatsen. Zoals voor klant én

standaard in Nederlands en Engels

actief aangeven,

omschrijving én datum, etc.

bewerken, kopiëren,
verwijderen.

gebruiken en als nodig ook in
andere talen.

Menu tonen/verbergen,
venster maximaliseren.
Taken en berichten overzien en
afhandelen, handleidingen en

Optimaliseren gaat vanzelf want SymsysLITE is
volledig responsive.

meer.
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Symsys9 bevat alle essentiële
projectenfuncties
•

jobs openen

•

offertes maken

•

uren schrijven

•

bestelbonnen maken

•

raadplegen via dashboards

•

agenda

•

project en workforce
planning

•

uitgebreid relatiebeheer
(relaties, contacten, sales
pipeline, follow-up)

Bekijk bij offertes (en bestelbonnen) direct het eindresultaat.
Klik daarna pas op PDF downloaden.

SymsysLITE

•

taakafhandeling en
goedkeuringen

(c) 2019

Hou je eigen
agenda bij en die
van je collega’s.

Bestaande functies in een andere
vorm en ook nieuwe functies
Nieuw is de agendafunctie.

Overzie de

Daarnaast zijn project planning en

beschikbaarheid

workforce planning nog beter

van mensen of

gemaakt.

groepen.

Plan je jobs voor tijdige doorloop en je mensen voor
optimale bezetting.
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Nieuw is ook relatiebeheer
Relaties werk je snel bij, compleet
met contactmomenten, pipeline
met verwachtingen van prospects,
pitches en offertes, met
herinneringen voor tijdige
opvolging.

Hou je relaties bij.

En je sales.
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SymsysLITE werkt naadloos naast
Symsys9
Wat je met SymsysLITE doet is
precies zo aanwezig in Symsys9 en
andersom.

Projectmanagers, accountmensen
en alle anderen die aan projecten
werken gebruiken SymsysLITE.
Anderen gebruiken Symsys9 voor
financials, media en beheer.
Maar wie waar mee werkt maak je
zelf uit.

Meer weten?
Bel David Trouw op +31 20 615 0062
of stuur een bericht aan
david@symsys.nl.
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