Bekijk de webversie

Even voorstellen

Marlies Verbruggen
Ik ben Marlies Verbruggen en maak sinds eind 2019 deel uit van het Certifeyeteam. Verantwoordelijk voor de contacten in de Nederlandse markt ben ik in
januari al bij een groot aantal klanten in de bloemen- en plantenbranche en de
voedingsindustrie langs geweest. Het is een compleet andere wereld dan die
ik gewend ben vanuit mijn vorige baan in de detailhandel. Ik vind het bijzonder
fascinerend om de verschillende bedrijfsvoeringen te leren kennen en mensen
uit te leggen wat Certifeye voor hen kan betekenen.
Heeft u te maken met het beheer van certificaten en de beoordeling van
toeleveranciers door middel van vragenlijsten? Neem dan gerust vrijblijvend
contact met mij op voor een nadere kennismaking via marlies@certifeye.nl.
Als u zich inschrijft voor de gratis workshop Certifeye - zie verderop in deze
nieuwbrief - dan ontmoeten we elkaar daar. Ik kijk er naar uit.

Werken met Subcontracters
In de laatste versie van Certifeye is het mogelijk om op verschillende niveaus
contracten vast te leggen. Aan zo’n contract kunt u verschillende zaken
koppelen. Zo kunt u bijvoorbeeld een contract aanmaken voor een bepaalde
klant. Aan dat contract kunnen de eisen worden verbonden die de klant stelt
met betrekking tot het contract. Denk daarbij aan vereisten als certificaten,
een code of conduct. Door vervolgens uw toeleveranciers aan het contract te
koppelen, kunt u in één oogopslag zien of zij over de juiste papieren
beschikken om te voldoen aan de door uw klant gestelde eisen.
Uw eigen klant kunt u via Certifeye inzage geven in deze gegevens. U kunt er
ook voor kiezen om de informatie te gebruiken voor interne doeleinden.
Toeleveranciers (subcontrators) zijn daarmee overzichtelijk in beeld. Gebreken
ten opzichte van de gestelde eisen zijn direct inzichtelijk.
Certifeye helpt u met de communicatie naar de toeleverancier over de
aanlevering van de juiste certificaten en het onderhoud daarvan.
Meer weten? Stuur ons een e-mail via info@certifeye.com of schrijf u via onze
website in voor één van onze workshops.

Workshops
Ook dit jaar verzorgen we vanuit Papendrecht gratis te bezoeken workshops. U
kunt zich tijdens de workshop vrijblijvend oriënteren op het gebruik van
Certifeye. Bovendien mag u onze applicatie altijd eerst twee maanden gratis
proberen alvorens u een definitieve keuze maakt.
Voor meer informatie kijk op onze website of neem contact op met Marlies
Verbruggen.

Certifeye
De Wederik 4
3355 SK Papendrecht

Wilt u geen mail van ons ontvangen?
U kunt hier uitschrijven.

