
Uw zaken op
orde 2017
Klantendag Clip Consultants
Donderdag 22 juni 2017

Uitnodiging

Nuttige informatie
Innovatie
Humor
Klantervaringen
Actualiteiten
Bijzondere locatie
Verrassend verzorgd

Datum, tijd en locatie 
Donderdagmiddag 22 juni, vanaf 13.00 uur
Fort Voordorp, Groenekan (Utrecht), www.fortvoordorp.nl
Ter info: goed bereikbaar zowel met auto als OV (speciale pendelbus)

Programma  
13.00 uur       Ontvangst
13.30 uur       Welkom
14.00 uur        Start presentaties waaronder:
  •  De volledig vernieuwde look & feel van CClaw
  • Volledig nieuwe reports met uitgebreide functionaliteit
  • Klantervaringen 
  • Dynamic Law Manager (rapportagemodule CClaw) 
15.15 uur       Pauze
15.45 uur       Vervolg presentaties:
  • Document Management Systeem (DMS) in combi met Word, Outlook en CClaw
  • Status en doel KEI en hoe u straks als kantoor kunt koppelen
  • Nieuwe functionaliteiten versie 5.0 CClaw
17.00 uur       Luchtige afsluiter waarover we nog niks verklappen! 
17.30 uur       Afsluiting met aansluitend een (aangeklede) borrel.
 
Aanmelden 
U kunt zich kosteloos aanmelden door uiterlijk vóór 1 juni het aanmeldformulier in te vullen via 
www.clipconsultants.nl/aanmelden-klantendag.

U hoeft alleen uw naam, kantoornaam en e-mailadres in te vullen. U ontvangt dan per mail een 
bevestiging. Ongeveer een week van te voren ontvangt u dan nog verdere praktische informatie en een 
routebeschrijving per e-mail. Er is geen maximum van aantal aanmeldingen per kantoor.  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eugene Haarmans of Ella Rietbergen 0413 - 34 88 88.

Klantendag Clip Consultants 2017
Als het goed is heeft u ‘m al in de agenda staan op donderdag 22 juni! Uiteraard zeggen we dit altijd maar deze 
keer mag u hem écht niet missen. 

Niet alleen staat deze middag voor het grootste deel in het teken van innovatie en ontwikkelingen van CClaw 
die voor u van belang zijn voor de toekomst. Maar dit keer zorgen we ook voor de nodige humor en vermaak. 
In combinatie met de bijzondere locatie belooft het een bijzondere middag te worden! 

Vanzelfsprekend zorgen wij gedurende deze middag en vroege avond ook goed voor de inwendige mens. 
U kunt dus met gemak na de files naar huis!

Kortom, een middag waarbij we uitkijken naar uw komst. Graag tot ziens op 22 juni!

Namens het hele team van Clip Consultants
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5461 JD Veghel
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