Wilt u gratis advies op maat?
Bel ons: +31 (0)40 74 40 391

G lossyManager

Volledige controle over uw processen

Online
uitgeverij
software,
al voor € 99
p/mnd

Abonnementen
beheren

Verzendingen
mangen

Glossy
Manager

Factureren

Management
rapportages

SEPA incasso

Professionele software
om gemakkelijk uw
abonnees te beheren
U wilt een programma om alle bedrijfsprocessen
van uw uitgeverij te beheersen? U wenst een
duidelijk beeld van uw abonnees, verzendingen
en de mogelijkheid om uw facturatie en
betalingsverkeer te automatiseren? Wij
helpen u graag met GlossyManager, de
online oplossing voor de uitgeverijbranche!
De software werkt eenvoudig, snel en
online in uw webbrowser. Vanuit elke
locatie met internet heeft u met uw pc,
tablet of smartphone controle over uw
administratieve processen! Met meer dan 10
jaar ervaring hebben we al veel ondernemers
geholpen met onze oplossingen. Wij leveren
GlossyManager met full-service ondersteuning
voor een vast en laag maandbedrag.

Met onze online uitgeverij
software controle over
uw processen
Breed inzetbaar

GlossyManager is inzetbaar voor:
• Kleine tot middelgrote uitgevers
van tijdschriften, bladen, magazines,
glossy’s of kranten.
• Het organiseren van uw SEPA incasso’s.
• Het structureren en organiseren
van uw bedrijfsprocessen.
• Het beheren van gegevens zoals
uw abonneebestand.

Functionaliteiten

GlossyManager biedt vele functionaliteiten,
waarmee u het systeem naadloos kunt laten
aansluiten op uw manier van werken.
• Beheren van klanten en abonnementen.
• Bekijken van klanthistorie.
• Registreren van bestellingen,
verzendingen en betalingen.
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Managementrappartages
waaronder omzetprognose.
Opstellen, printen of e-mailen van
brieven, facturen en rapportages.
Het versturen van opdrachten naar de drukkerij.
Het genereren van verzendlijsten
of het afdrukken van labels.
Klanten kunnen zich zelf abonneren
vanuit uw website.
Exporteren van gegevens bijv naar Excel.

Veel tijdbesparende functies

Met GlossyManager bent u minder tijd kwijt.
• Beheer uw producten, klantenbestand,
facturatie én incasso in één programma.
• GlossyManager is efficiënt, gemakkelijk in
gebruik en volledig Nederlandstalig.
• Het programma registreert het aantal
ontvangen bladen per klant.
• GlossyManager zorgt voor het automatisch
stopzetten of verlengen van abonnementen.
• Het programma verzorgt het genereren
van brieven en facturen aan uw klanten.

Schaalbaar

Het programma is geheel op uw
bedrijf af te stemmen.
• Bepaal wie bepaalde acties mag uitvoeren.
• U kunt per programma onderdeel
de beveiliging instellen.
• Het programma past zich automatisch
aan de grootte van uw scherm aan.
• GlossyManager werkt op al uw
apparaten met internettoegang.

Implementatie

Segestia helpt u bij de implementatie en:
• Verzorgt vrijblijvend en kosteloos een
demonstratie van GlossyManager.
• Adviseert u over de wijze van implementeren
• Adviseert u over de passende licentie.
• Biedt u een 30 dagen uitprobeer licentie.
• Neemt de gegevens uit uw
huidige applicatie over.
• Onze dienstverlening stopt niet bij de
oplevering. Bij problemen of voor vragen
staat onze helpdesk voor u klaar.
Onze dienstverlening stopt niet bij
oplevering. Bij problemen of voor vragen
staat onze helpdesk voor u klaar.

De voordelen van
GlossyManager:
Biedt ook op mobiele
Wilt u veilig en eenvoudig

apparaten een

het betalingsverkeer

optimale controle!

regelen?
Met GlossyManager bent u in staat om
SEPA incasso’s en betalingen uit te voeren
en te beheren. Zo genereert u in een
handomdraai een incassobestand die u via
internetbankieren bij uw bank kunt indienen.
Daarnaast biedt GlossyManager de mogelijkheid
om zowel per e-mail als per briefpost te facturen
en herinneringen of aanmaningen te versturen.

Mobiel internet groeit nog steeds explosief.
Wij hebben het systeem zo ontwikkeld,
dat u zonder in of uit te zoomen, ook
op mobiele apparaten kunt werken.
GlossyManager werkt uitstekend op al uw
apparaten en in elke moderne webbrowser,
dus ook in Safari of op uw Mac.

Voorkom invoerfouten

Volledige controle over

door zelfregistratie van

uw bedrijfsprocessen

abonnees via uw website

Met GlossyManager is dat kinderlijk
eenvoudig! Zo krijgt U krijgt meer tijd
om te ondernemen! Een onhandig
systeem kost u teveel tijd. U krijgt
U heeft een volledig overzicht van uw
klanten en hun abonnementen, van
de openstaande betalingen en u kunt
zelf rapportages samenstellen!

Een abonnee kan zichzelf via een website
abonneren. Hierbij wordt gecontroleerd
op de invoer van gegevens.
Zonder tussenkomst van een administratief
medewerker worden nieuwe abonnee’s
aan uw klantenbestand toegevoegd.
Dit scheelt u in tijd, persooneelskosten
en op de kans van invoerfouten. U kunt
zelf eenvoudig op elk gewenst moment
de nieuwe registraties raadplegen.

Kostenbesparende,

Full service! Met

razendsnelle en veilige

professionele

cloud oplossing!

ondersteuning van

Geen vertraging bij het laden van data of
het wisselen van schermen. De software
laadt razendsnel en wordt gehost met een
beschikbaarheidsgarantie tot maar liefst 99,8%.
Onze servers zijn ondergebracht in een groen
datacenter, met ISO-27001 certificering.
Uw data is veilig opgeslagen op onze
beveiligde database servers. De online
communicatie is verder versleuteld
met een HTTPS certificaat.

onze helpdesk
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van
GlossyManager, advies nodig of heeft u
een andere vraag? Geen probleem onze
helpdesk staat voor u klaar! De lage vaste
kosten voor deze service zijn inbegrepen.
Ook voorzien wij GlossyManager regelmatig
van gratis updates. Hierdoor worden processen
verder geoptimaliseerd en blijft het systeem
ook in de toekomst werken met populaire
browsers, tablets en smartphones.

Wij werken full service

Wij verzorgen de hosting,
beveiliging, helpen u met de
inrichting van het programma,
zetten de gegevens van uw huidige
software over naar GlossyManager,
geven advies & ondersteuning
en installeren gratis updates.

Geen verdere verplichtingen
of andere verrassingen
Alle voorwaarden en kosten
zijn vooraf bekend. Na een
afnameperiode van 1 jaar, per
maand opzegbaar. Tijdens het
gehele implementatietraject hebben
wij regelmatig overleg met u.

Platina pakket, niets is onmogelijk!
Gaan uw wensen verder dan bovenstaande tabel?
Dan bieden wij u GlossyManager Platina.
Informeer naar de mogelijkheden.
Bel ons op: +31 (0)40 74 40 391.”
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