Module: US Mobile
Deze internettoepassing is specifiek ontwikkeld voor uw eigen medewerkers. Met deze toepassing kunnen vanaf het terrein de
gegevens van een rustplaats of overledene worden opgezocht.

Kenmerken module ‘US Mobile’









Zoekmogelijkheid op rustplaats of overledene
Weergave details van rustplaats
Weergave details van contracten
Weergave details van overledene(n)
Mogelijkheid tot wijzigen van geboorte- en/of overlijdensdatum
Weergave details van rechthebbende
Mogelijkheid tot telefonisch contact met rechthebbende
Uitwisselen mededelingen van/naar administratie

Voor het gebruik van deze module is de UitvaartSuite Basisversie
en een smartphone of tablet met internettoegang vereist.
Module is ook via een app te gebruiken (US Mobile).
Online demo op:
http://demo.uitvaartsuite.nl/demo/usmobile2/tablet-wgx
Gebruikersnaam en wachtwoord kunt u opvragen bij TroBit.
Meer weten? Bel naar 070 – 351 88 34 of
stuur een e-mail naar info@trobit.com.
De UitvaartSuite is hét modulaire
programma voor de uitvaartbranche. Het programma bestaat
uit drie basisversies die uit te
breiden zijn met verschillende
modules. Hierdoor kan de
UitvaartSuite worden afgestemd op
elke gewenste bedrijfsomgeving.
U betaalt en gebruikt dus alleen
wat u nodig heeft met de mogelijkheid om op ieder moment naar
behoefte uit te breiden.

TroBit is sinds 1993 gespecialiseerd in de ontwikkeling van programmatuur voor begraafplaatsen, crematoria, uitvaartondernemers,
uitvaartverzekeraars, uitvaartverenigingen, uitvaart depositofondsen en mortuaria. Alle software wordt in eigen huis ontwikkeld.
Elke organisatie is weer anders. Daarom beperken wij ons niet alleen tot levering en installatie van programmatuur, maar zijn u ook
graag met goed advies van dienst. Bijvoorbeeld over de integratie van onze systemen in uw organisatie maar ook over het opleiden
van uw medewerkers.
Om klanten bij te staan en oplossingen voor problemen te kunnen bieden, heeft TroBit een eigen professionele servicedesk en een
online gebruikersforum. Hier kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week hun vragen, wensen en meldingen doorgeven en de
status hiervan online volgen.
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