
Er is een nieuwe update voor uw softwarepakket.
Deze update gaat om de manier van
afrekenen van een eenmalige klant bij de balie.
Nu kon dit alleen via Pin of Contant
Wij horen steeds vaker dat het in de praktijk anders werkt.
Dat er klanten zijn die een gedeelte contant willen betalen en een gedeelte via de pin. Het komt zelfs
voor dat er een gedeelte via een factuur betaald wordt. Met de nieuwe update is het mogelijk om de
transactie op een simpele manier op te splitsen in meerdere betalingsvormen. Zie de bijlage voor een
uitgebreide uitleg. 

Blacksoft gaat maandelijks een nieuwsbrief versturen om u
op de hoogte te brengen van de nieuwste updates en
aanpassingen van het softwarepakket. Ook zullen wij u op
de hoogte houden van
de nieuwste ontwikkelingen.

Vanwege de grootte drukte werd het tijd om het team uit te breiden.
Mei jl. is Manon gestart in de functie online marketing. Kort daarna, op 1 juni is Jose gestart als
marketing manager.

Hi, mijn naam is Manon Arnts.
Na het behalen van mijn diploma
Marketing&Communicatie ben ik gaan werken in
de detailhandel, dit omdat ik de creativiteit die
daar bij komt kijken heel leuk vind. Na de geboorte
van mijn dochter was het tijd voor iets anders.
Toen ik de kans kreeg om voor Blacksoft/H&C
Nederland de online marketing te doen, thuis bij
mijn dochter, heb ik deze kans met twee handen
aangegrepen

Hallo,  ik ben Jose Verstegen,.
Na jaren in de zorg te hebben
gewerkt vond ik het tijd voor 
een verandering. Mede ook
door mijn huwelijk met Frank
1juli jl. Momenteel volg ik de 
module Content Marketing en
maakt Manon mij wegwijs in de 
wereld van de Marketing.
Samen hebben wij als doel om u als klant op de hoogte
te houden van alle ontwikkelingen.
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Liever geen mail ontvangen? Stuur een mail naar
marketing@blacksoft.nl


