
  Webbased, altijd toegankelijk

  Overzichtelijk & compleet

   Alles vanuit één scherm

   Ontwikkeld met, door en voor gebruikers uit de branche

   Gebruikersvriendelijk en intuïtief toegang tot informatie 

(uitgebreide zoekfuncties)

   Duidelijke koppeling tussen relaties, offertes en projecten

   Inclusief inkoopmodule 

  Uitgebreid contractmanagement

   Safari (Mac) ondersteund

   Facturatie op maat

   Koppeling met financieel systeem mogelijk

De uitloop van projecten met een ongewenste kosten overschrijding als 

gevolg, is niet ongebruikelijk voor de creatieve industrie. Het creatieve 

proces en gedegen projectmanagement lijken soms elkaars tegenpolen…

Media & Advertising
Software voor reclame-, design- en internetbureaus

www.chainwise.nl
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Volledig webbased
ChainWise Media & Advertising is 
webbased, dus platform- en werkplek-
onafhankelijk. Er kan gebruik gemaakt 
worden van onze webservices waardoor 
geheel online kan worden gewerkt.  
Op ieder moment en vanaf iedere locatie 
alle benodigde gegevens bij de hand, niet 
in het minst door de uiterst krachtige 
zoekfunctie. 

ChainWise support
Onze medewerkers staan graag voor u 
klaar. Wij geven niet op voordat uw vraag is 
beantwoord of uw probleem is opgelost.

Informatie
Kies voor maximale efficiëntie, het 
minimaliseren van de kosten en 
maximaliseren van uw inkomsten. 
Meer weten? ChainWise geeft u graag, 
uiteraard zonder enige verplichting, 
een demonstratie die u zal overtuigen. 
Mail office@chainwise.nl of bel:
 

074 24 90 430

Procesoptimalisatie creatieve industrie
De ChainWise Media & Advertising 
procesoptimalisatie software is ontwikkeld 
met, door en voor reclame- design- en 
internetbureaus. Hierdoor is onze 
oplossing volledig afgestemd op de 
specifieke eisen van professionals in de 
creatieve industrie. ChainWise Media & 
Advertising wordt door haar gebruikers 
ervaren als:
•  overzichtelijk
•  compleet
•  gebruiksvriendelijk
•  intuïtief
Eén van de belangrijkste doelstellingen 
van onze software is het minimaliseren 
van de handmatige handelingen en het 
naadloos op elkaar laten aansluiten van alle 
processen binnen uw bedrijf. Schematisch 
voorgesteld wordt de volgende keten 
inzichtelijk, beheersbaar en werkbaar:

Het volledige bedrijfsproces
ChainWise Media & Advertising 
ondersteunt het gehele bedrijfsproces 
en bevat alle noodzakelijke informatie 
over lopende projecten, zowel inhoudelijk 
als financieel. Volledig CRM + BPM: 
van acquisitie naar relaties, offertes, 
opdrachten, projecten, management, 

facturatie en beheer. U heeft op ieder 
gewenst moment inzicht in en controle 
over de urenregistratie, het projectbeheer 
en de facturatie. Alle workflows en 
controlling worden op heldere wijze 
inzichtelijk en grafisch weergegeven op uw 
beeldscherm.

Apple omgeving
In de creatieve industrie wordt overwegend 
in een Apple omgeving gewerkt. Geen enkel 
probleem voor het Safari ondersteunde 
ChainWise: het systeem is webbased en 
dus via elke browser online toegankelijk 
voor zowel Mac-systemen als PC’s. Zo heeft 
iedere collega vanaf iedere plek toegang tot 
ChainWise. Bovendien biedt crossplatform 
ChainWise de mogelijkheid bestanden uit te 
wisselen tussen verschillende programma’s, 
programmaversies en besturingssystemen.

Koppelbaar
Uiteraard is ChainWise Media & Advertising 
naar wens te koppelen met uw financiële 
systeem. Wij maken koppelingen met onder 
meer:

 

Media & 
Advertising

www.chainwise.nl/media-advertising 074 249 04 30
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Van relatie naar offerte
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