
 Bekijk online

Nieuw Service Center Management systeem per 1 december 2021

Beste [Naam],

Wij werken hard om de ondersteuning van het Service Center nog beter te maken. Zo 
vind je sinds enkele maanden actuele informatie over releases en handleidingen terug 
op de community en niet meer in de kennisbank. Om je nog beter van dienst te zijn, 
introduceren wij per 1 december 2021 een nieuw Service Center Management 
systeem. In deze mail informeren wij jou over de voordelen hiervan en de aanloop naar 
dit systeem. 

Meer grip op je aanvragen

Vanaf 1 december dien je jouw aanvragen in met ons nieuwe Service Center 
Management systeem. Dit levert je meer controle op over openstaande requests. Zo 
kun je straks onder meer de actuele status van request inzien, requests opnieuw 
openen, online informatie toevoegen en inzicht krijgen in de SLA.

24/7 beschikbaar

Met de ingebruikname van dit nieuwe systeem werken we vanuit ons Service Center 
voor alle klanten op een eenduidige manier. Dit geeft een aantal bijkomende voordelen 
zoals de mogelijkheid je vraag 24/7 te stellen, maar ook een beter inzicht in actuele 
verstoringen. 

Inloggen

Om eenvoudig en veilig in te loggen hebben wij van elke contactpersoon een (uniek) e-
mail adres nodig. AIs dit bij ons niet bekend is, ontvang je hierover binnenkort een 
aparte e-mail.

Altijd op de hoogte van verstoringen

Als je inlogt op het Service Center Management Systeem  krijgt je direct inzicht in de 
actuele verstoringen. Maar ook heb je inzicht in je openstaande en opgeloste 
aanvragen. Dit wordt verder compleet gemaakt met een aantal vaste rapporten.

Hoe nu verder

Uiteraard veranderen er door de invoering ook bepaalde werkwijzen.In de aanloop 
naar de introductie van het nieuwe Service Center Management Systeem ontvang je
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alle informatie om straks zorgeloos aan de slag te kunnen. Heb je voor die tijd al
vragen, stuur ons dan een e-mail.

Met vriendelijke groet,

Brian van de Grift

Director Service Center
Visma | Raet
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