Module: Online reserveringen
Via deze internettoepassing kunnen geautoriseerde ondernemers een plechtigheid op datum en tijd reserveren. De online agenda
is rechtstreeks gekoppeld aan uw administratie(s). Bij reservering van een plechtigheid wordt de datum en tijd direct geblokkeerd
in uw administratie ter voorkoming van dubbele reserveringen. Van iedere reservering wordt automatisch een e-mail ter bevestiging verzonden. Beschikbare data en tijden worden in groen getoond met tevens een aanduiding voor het maximaal aantal personen per ruimte. Reeds gereserveerde data en tijden worden in rood en zonder verdere details getoond.

Kenmerken module ‘Online reserveringen’








Geautoriseerde toegang voor uitvaartondernemers
Instelbare reserveringsopties
Reservering van dubbele tijd mogelijk
Automatische registratie details van relatie welke reservering heeft geplaatst
Mogelijkheid tot selecteren van diensten en muziek
Bevestiging reservering per e-mail
Kan worden geïntegreerd in uw website

Voor het gebruik van deze module is de UitvaartSuite Basisversie met module Plechtigheid vereist.
Online demo op: http://demo.uitvaartsuite.nl/demo/onlineagenda.
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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