Interview

Anno Senten en Ivar van Verseveld

ACCENSYS EN ONDERNAMEN LATEN JE
GRAAG ZIEN HOE HANDIG HET KAN ZIJN

SCEPTISCH TEGENOVER ICT, CRM-
SYSTEMEN EN AUTOMATISERING?
Informatie- en communicatietechnologie, oftewel ICT, is voor veel mensen iets ongrijpbaars.
Onwetendheid en tijdgebrek zijn vaak redenen voor bedrijven om zoveel mogelijk processen
binnenshuis te houden. Met onhandige Excelbestanden, een goed geheugen en vele mappen
op een server, proberen bedrijven hun complete administratie in eigen hand te houden.
Ook OnderNamen maakte zich hier tot een half jaar geleden schuldig aan. Gelukkig wist
Woerdense ICT-dienstverlener Accensys de jongens van OnderNamen te overtuigen van het
gemak van een CRM-systeem in de vorm van Accensys Software.
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juist op die dingen. Je hoeft niet slim te
zijn om met een CRM-systeem te kunnen
werken, maar je moet wel slim genoeg
zijn om je bedrijfsprocessen uiteindelijk
te automatiseren.’
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