
ChainWise Grow: bedrijfssoftware voor starters en kleine ondernemingen

Ingericht voor starters en kleine ondernemingen die nog volop in de groeifase zitten. En daardoor behoefte 

hebben aan een systeem waarin de belangrijkste functionaliteiten zijn verwerkt om professioneel mee aan de 

slag te kunnen.

Het ChainWise DNA is in Grow volledig verwerkt. Aan u en de groei van uw onderneming om te bepalen 

wanneer u eventuele gewenste uitbreidingen gaat inzetten. Ga voor ongelimiteerde groei en start extra 

voordelig met ChainWise Grow.

ChainWise Grow is verkrijgbaar als:

Professional Services Grow

Media & Advertising Grow

Cursusplanner Grow



ChainWise 

bedrijfssoftware

Demmersweg 40

7556 BN Hengelo

T  074 24 90 430

info@chainwise.nl

www.chainwise.nl

Vraag snel 
vrijblijvend 
informatie 
074 24 90 430

1  Professional 
Services Grow

•  Relatiebeheer en CRM

•  Ondersteuning acquisitie

•  Offerte- / opdrachtmanagement

•  Facturatie

•  Notities en opvolging

•  Taken

Uit te breiden met

•  Uitgebreide project administratie (A)

•  Urenverantwoording

•  Verlofadministratie

•  Automatisch plannen

•  Koppeling financieel pakket (B)

+ Upgrade naar volledige versie op aanvraag

2  Media & 
Advertising Grow

•  Relatiebeheer en CRM

•   Ondersteuning acquisitie

•  Offerte- / opdrachtmanagement

•  Facturatie

•  Notities en opvolging

•  Taken

Uit te breiden met

•  Uitgebreide projectadministratie (A)

•  Urenverantwoording

•  Verlofadministratie

•  Automatisch plannen

•  Koppeling financieel pakket (B)

+ Upgrade naar volledige versie op aanvraag

3  Cursusplanner Grow
•  Cursisten beheer

•  Relatiebeheer en CRM

•  Cursusplanner

•  Docentenplanner

•  Basis benodigdheden

•  Facturatie per inschrijving 

of incompany cursus

•  Planbord

Uit te breiden met

•  Online agenda op uw website

•  Uitnodigen per e-mail

•  Projectadministratie

•  Urenverantwoording

•  Verlof- en beschikbaarheids-

administratie

•  Koppeling financieel pakket (B)

•  Planbord resource planner

+ Upgrade naar volledige versie op aanvraag

1
Instap fee

€ 1.799,-

Per maand

per gebruiker *

€ 50,-

2
Instap fee

€ 1.799,-

Per maand

per gebruiker *

€ 50,-

3
Instap fee

€ 3.599,-

Per maand

per gebruiker * 

€ 70,-

(A)

Instap € 500,-

P.mnd.p.gebr 

€ 12,50

(B)

Instap € 1.000,- 

P.mnd.p.gebr 

€ 25,-

* Vanaf 3e gebruiker 10% korting


