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• Focus op gestructureerd en flexibel relatiebeheer

• Datagedreven analyses voor strategische planning

• Effectievere sales door monitoring gehele salestraject 

• Optimale marketing door ondersteuning lead nurturing

• Tijdwinst voor IT door makkelijke integratie

• Implementatie en begeleiding op maat

Persoonlijke
inrichting van
je scherm 

Optimaal
gebruiksgemak
voor iedereen

App

Uniforme look & feel

Full versie

Webbased versie

Waarom Archie?
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Draaien marketing en sales in jouw organisatie niet 
alleen om het ontdekken van kansen voor de korte 
termijn, maar vooral ook om het beheren van lange-
termijn klantrelaties? Beseffen medewerkers en 
managers zich dat tevreden klanten de belangrijkste 
asset zijn van jullie organisatie? En ben je op zoek 
naar CRM-tool die deze visie ondersteunt? Dan is 
Archie de juiste oplossing. 

Archie geeft je beter overzicht van alle aan klanten 
en prospects gerelateerde informatie. De data is zo 
gestructureerd dat je nieuwe inzichten opdoet. Zo zie 
je altijd hoeveel aandacht je een klant of prospect 
geeft en hoe zich dat verhoudt tot de omzet, marge 
of het potentieel. Zo houd je voortdurend de vinger 
aan de pols of je jouw tijd aan de juiste organisaties 
en personen geeft. 

Maak klanten ambassadeurs
Natuurlijk kun je met Archie saleskansen op de 
korte termijn ontdekken door kennis op te doen uit 
data. Maar de echte kracht van de software ligt in 

lange termijn relatiemanagement. Het kost 
immers veel minder energie om een bestaande 
klant tevreden te houden zodat hij voor je 
blijft kiezen, dan een nieuwe klant te werven. 
Bovendien vertelt een tevreden klant het voort. 
Wie er met goed relatiebeheer voor zorgt dat 
loyale klanten ambassadeurs worden, heeft 
een goede tool in handen voor het binnenhalen 
van nieuwe leads. Minder kosten, meer  
resultaat. 

Wil jij van jouw klanten ambassadeurs maken? 
Wil jij up- en cross sell kansen ontdekken 
vanuit de informatie die je gestructureerd vast-
legt? Wil jij je service nog meer op maat van 
de klant toespitsen? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres. 

In deze brochure geven we je uitleg over hoe je 
voordeel kunt halen uit het gebruik van Archie.

We wensen je een prettige Archie ervaring! 

 

Loyale klanten door goed relatiebeheer
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Automatisch tijd registreren
De servicemedewerker kan makkelijk rapporte-
ren hoe lang een opdracht heeft geduurd. 
Eenvoudig worden gewerkte uren en  
uitgevoerde werkzaamheden vastgelegd. 
Makkelijk voor jou én voor de facturatie- 
afdeling. 

Archie maakt het werken voor buitendienst-
medewerkers prettig en praktisch.
 

- Werk op iedere plek en met elk apparaat
- Heb ook onderweg altijd alle informatie 

bij de hand
- Verlies geen tijd meer en voorkom  

ergernis 

Er wordt veel gevraagd van sales-, marketing- en 
serviceafdelingen. Daarom is Archie ontworpen met 
efficiency en effectiviteit als belangrijkste uitgangs-
punten. Op de zaak, onderweg, of thuis; je bent altijd 
op de hoogte van wat er speelt bij je relaties. Archie is 
beschikbaar voor verschillende apparaten: als app voor 
de smartphone, als webbased versie voor de tablet en 
als full versie voor de desktop of laptop. Ze hebben 
allemaal dezelfde look & feel.  

Gemak voor onderweg 
Buitendienst medewerkers zijn weinig op kantoor. Archie 
maakt het mobiel werken eenvoudig en snel. Scrol 
door data en menu’s, swipe als je dieper in de data 
wilt duiken en achterliggende informatie wilt inzien, en 
gebruik spraakinvoer om onderweg een gespreksverslag 
te dicteren, dat automatisch wordt omgezet in tekst.  

Altijd alle informatie bij de hand
Als accountmanager wil je graag weten hoe de sales 
gaat. Archie biedt niet alleen de mogelijkheid om die 
data op hoofdlijnen te zien, maar ook op detailniveau, 
zoals bijvoorbeeld in een offerte. Net zo eenvoudig als je 
het filenieuws raadpleegt, check je of de klant al heeft 
betaald, of zijn klacht al is opgelost en of hij al heeft 
gereageerd op je voorstel. Zit je in een vergadering, dan 
heb je op je telefoon altijd de laatste cijfers bij de hand. 
En ’s avonds thuis check je eenvoudig je afspraken. 

Makkelijk zoeken met SmartSearch
Hoe sneller je de juiste contactgegevens vindt, hoe 
beter het is. SmartSearch is een unieke zoekmethode 
die je hierbij helpt en al begint te zoeken voordat je 
het hele woord hebt ingetikt. Een gedeelte is al goed: 
namen, organisaties, adressen of telefoonnummers 
worden in een oogwenk getoond. 

Gespreksverslagen dicteren
Data invoeren is een aardige uitdaging op een smart-
phone. De app van Archie maakt het makkelijk voor je. 
Taken die je vaak gebruikt - bijvoorbeeld in een agenda 
- kunnen gekozen worden uit een uitklapmenu. Voor 
langere teksten kun je spaakinvoer gebruiken. Het gedic-
teerde verslag wordt automatisch omgezet in tekst. 

Altijd up-to-date
waar je ook 
bent   
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Slim mobiel werken
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Voor binnendienstmedewerkers draait alles om 
snelheid en gemak. In Archie kun je met een 
minimumaantal muisklikken vinden wat je zoekt.

Persoonlijke informatie op maat
Iedereen heeft een andere informatiebehoefte. 
Een helpdeskmanager wil graag weten hoeveel 
openstaande vragen er zijn, een marketeer wil de 
conversie van de verschillende marketingacties 
kunnen analyseren, terwijl een accountmanager 
wil weten welke mailing de klant als laatste heeft 
ontvangen en of hij heeft gerespondeerd. 
In Archie beschik je over je eigen dashboards, 
van jezelf of desgewenst van jouw team. Ook 
bepaal je zelf welke data en tabbladen je in 
beeld hebt. Zo word je niet afgeleid door allerlei 
informatie die je toch niet dagelijks gebruikt. 
Natuurlijk heeft Archie een handig taakoverzicht, 
zodat je je to-do-list altijd binnen handbereik 
hebt.

Multitasken zonder iets te vergeten
Iedereen kent het wel: je bent net bezig met 
een ingewikkelde offerte of wervende brief, als 
de telefoon gaat. Wat is er dan handiger dan de 

taak gewoon open te laten staan – zonder op 
‘afsluiten’ te drukken – en de gegevens van 
de bellende klant erbij te pakken? Zo kun je 
meerdere werkzaamheden tegelijkertijd doen. 
De openstaande taak blijft open staan. Zo 
kun je nooit vergeten die offerte of brief af te 
maken. 

Eenvoudig afspraken plannen
Het werken met de planner/agenda biedt veel 
gebruiksgemak. Een telefonische vergadering 
plannen met een collega in Beijing of een 
klant in Willemstad? De planner ondersteunt 
internationale tijdszones. Je ziet direct wat 
het tijdverschil is en de lokale tijd van de 
deelnemers. Zo kies je eenvoudig een tijdstip 
dat voor iedereen past. Plan je een meeting 
op je eigen kantoor en heb je een vergader-
ruimte of ondersteunende apparatuur nodig? 
Boek die dan net zo eenvoudig direct mee, 
zonder naar een andere applicatie te hoeven 
gaan. 

DeepSearch om in alle gegevens te zoeken
Waar SmartSearch op de mobiele app is 
ontwikkeld om heel snel de juiste contact-
gegevens te vinden, is DeepSearch op de 
desktopversie van Archie juist bedoeld om 
een stap verder te gaan en zo gericht te 
zoeken in alle data die in Archie staat of die 
bijvoorbeeld als mail of attachment aan een 
relatiekaart is gekoppeld. DeepSearch door-
zoekt alle data en vindt ook informatie die 
misschien al jaren oud is.

De slimme functionaliteiten in Archie 
helpen je beter en klantgerichter te werken. 

- Zoek nooit meer lang naar informatie
- Beschik altijd over actuele inzichten
- Vergeet geen taken meer, want Archie 

herinnert je er wel aan
Overzichtelijke kalender

Efficiënt en snel werken
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salesstrategie. Als je vervolgens wilt monito-
ren of de strategie op de juiste manier wordt 
uitgevoerd en of gewenste resultaten worden 
behaald, geeft Archie direct inzicht in de 
lopende activiteiten. Hoe presteert een team 
of individuele medewerker? Hebben we alle 
activiteiten uitgevoerd die we hebben gepland 
en wat is het resultaat van die activiteiten?

Dashboards op maat met relevante  
stuurinformatie
De dashboards die Archie biedt zijn op maat 
in te richten. Sales, marketing en services 
hebben immers allemaal een andere informa-
tiebehoefte. Daarom is het eenvoudig om in 
Archie dashboards in te stellen met afdelings-
gerichte en persoonsgerichte KPI’s. Managers 
vinden in die dashboards informatie waarmee 
ze medewerkers uit hun team op individuele 
basis kunnen coachen en kunnen helpen 
nog effectiever te worden. Medewerkers die 
gecoacht worden zien in hun eigen dashboard 
hoe ze presteren op bepaalde doelen.

Neem betere beslissingen op basis van data. 
Stuur op relevante kengetallen. En ontdek 
cross- en up-sell kansen door data-analyse. 
Archie bevat diverse standaardanalyses. Voor 
een verdiepingsslag zijn modules beschikbaar 
en kunnen eigen analyses toegevoegd worden. 

Meten is weten en dat is de basis om te verbe-
teren. Daarom legt Archie alles gestructureerd 
vast, zodat je later snel antwoord vindt op 
vragen als:

- Wie zijn onze beste klanten? En waarom 
kopen zij bij ons?

- Aan wie verliezen we omzet? En wat is de 
reden voor klantverloop?

- Wat is onze penetratie in bepaalde markten? 
En waar liggen groeimogelijkheden?

- In welke markten blijft de omzet achter en 
wat is daarvan de oorzaak?

Het antwoord op deze en andere vragen 
vormt de basis onder een goede marketing- en 
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Inzichtelijke dashboards met KPI’s

Analyseer en
maak gedegen
prognoses

Kansen door datagedreven marketing en sales 
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Organisaties die nog een slag dieper willen 
gaan, kunnen gebruikmaken van twee inno-
vatieve oplossingen: 

Zo meet de Customer Value Optimizer (CVO) 
de beweging in je klantpiramide. Welke 
klanten groeien en welke klanten kopen 
juist minder bij je? Met één klik extra zie 
je of dit wellicht komt doordat je bepaalde 
klanten wat meer aandacht hebt gegeven 
dan andere.

En met de Target & Trend Monitor (TTM) leg 
je per klant doelstellingen vast en meet je of 
je die haalt. Je kunt doelstellingen formule-
ren in termen van omzet of activiteiten. Met 
de TTM zie je direct of de activiteiten ook 
daadwerkelijk leiden tot meer omzet. 

Archie geeft managers inzicht in actuele 
ontwikkelingen rondom relaties, verkoop, 
marketing en (customer) services. 
 

- Operationele inzichten in de dagelijkse 
gang van zaken

- Sturing van omzet en rendement
- Marketinginspanningen, -kosten en 

-opbrengsten in beeld

  
Aandachtsmonitor voor effectief klantmanagement

Krachtige analysetools voor doeltreffend  
handelen
Archie helpt je via diverse tools om relevante 
inzichten op te doen. De standaard geïnte-
greerde Aandachtsmonitor maakt inzichtelijk 
hoeveel energie je stopt (telefonisch, via e-mail, 
face-to-face) in welke klanten. Geef je de groot-
ste klanten ook de meeste aandacht? Of gaat er 
teveel aandacht naar kleinere klanten? 
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vastgelegd en toegevoegd aan de to-do-lijst. 
Zo kan een verkoper nooit meer zeggen: 
‘sorry, ik was het vergeten’.

Maak makkelijk offertes
Archie biedt ondersteuning bij het maken en 
beheren van offertes. Koppel bijvoorbeeld je 
artikelbestand, zodat je de basisinformatie 
van je offerte al met een paar muisklikken 
in het document hebt staan. Zo elimineer 
je tijdrovende handmatige werkzaamheden 
en voorkom je fouten bij het overtikken van 
informatie.

Integratie van sales met marketing en  
services
Omdat marketing, sales en services in Archie 
volledig zijn geïntegreerd, ziet sales bij de 
qualified leads die marketing aandraagt 
precies welke informatie prospects hebben 
ontvangen en door welke communicatie ze 
zijn getriggerd. Zo zal een salesgesprek veel 
meer to-the-point zijn.

Iedere salesafdeling kent het dilemma: hoe verdeel 
ik mijn tijd? Stop ik veel energie in het binnenha-
len van nieuwe klanten? En zo ja, welke prospects 
hebben de hoogste conversiekans? Of probeer ik 
juist de cross- en up sell bij bestaande klanten te 
verhogen? En zo ja, op welke klanten moet ik me 
dan richten met welk aanbod? Archie geeft de ant-
woorden.

Archie ondersteunt het hele sales- en aftersales 
proces, van het eerste contact met een prospect tot 
en met relatiebeheer.

Monitor de sales funnel 
De software brengt de volledige sales funnel in kaart: 
met welke prospects hebben we telefonisch of via 
e-mail contact over welke producten en diensten? 
Met wie hebben we al een persoonlijk gesprek 
gehad? Wat is de scoringskans bij deze prospects? 
Door al die stappen gestructureerd te monitoren, is 
het makkelijk om als verkoper te bepalen in welke 
potentiële deals je het eerst je energie moet steken. 
Alle afspraken en beloften worden gestructureerd 
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Vergroot je
verkoopkansen

Verhoog de effectiviteit van sales

Direct inzicht in kansen (leads)
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Sales op zijn beurt kan weer eenvoudig infor-
matie doorsluizen aan services. Als bij een 
klantbezoek blijkt dat het product niet goed 
gebruikt wordt, dan kan de serviceafdeling 
hier actie op ondernemen. Ook kan vanuit de 
serviceafdeling aansporing komen naar sales 
voor een up-sell kans. 
Kortom, door informatie te delen weet ieder-
een van elkaar waar hij of zij mee bezig is 
of hoe een project verloopt. Zo wordt het 
werven en beheren van klanten een geza-
menlijke inspanning.

Ook efficiënt onderweg
Archie ondersteunt niet alleen op kantoor, 
maar ook onderweg. 
Je hebt immers altijd actuele informatie bij 
de hand en kunt deze snel en eenvoudig zelf 
bijwerken. Zo kunnen binnen- en buiten-
dienst makkelijk communiceren en doeltref-
fend handelen.

Genereer waardevolle leads
Vind eenvoudig new business door onze 
(optionele) koppeling naar de software van 
Company.info, dat actuele en financiële 
bedrijfsinformatie beschikbaar heeft.  
Stel op basis van data van jouw beste 
klanten een ideaal klantprofiel samen en ga 
in Company.info op zoek naar bedrijven met 
een soortgelijk profiel. 

Archie geeft ondersteuning aan iedere stap 
van het salesproces: van het genereren van 
leads tot het samenstellen van een offerte 
en orderafhandeling.

- Maak relatienetwerken inzichtelijk en 
ontdek kansen bij bestaande relaties

- Analyseer de potentie van nieuwe leads
- Optimaliseer het proces van offerte tot 

orderafhandeling
Snel omzetstatus bij de hand



Speel in op specifieke informatiebehoeften
Deze lead nurturing strategie vraagt wel dat 
je alle informatie van prospects en klanten 
vastlegt die je maar kunt vinden. Dat is precies 
waar Archie voor is ontworpen. Selecteer 
bijvoorbeeld heel gericht alle relaties uit je 
bestand die interesse hebben aangegeven op 
een product. Of selecteer in de bedrijvenda-
tabank van onze partner Company.info alle 
organisaties in een specifieke sector in een 
bepaald postcodegebied. Ontwikkel specifieke 
campagnes voor verschillende functionarissen 
in een organisatie, gericht op hun specifieke 
informatiebehoefte. 
Of het nu gaat om het vinden van nieuwe pros-
pects of het beheren van bestaande relaties, 
Archie geeft je helder inzicht in de informatie-
behoefte van alle relaties in je database. 

De tijd van cold calling en eindeloze e-mail-
marketingcampagnes is voorbij. Langzaam 
maar zeker realiseren marketingafdelingen zich 
dat lead nurturing een veel effectievere manier 
is om prospects te verleiden en bestaande 
klanten te interesseren voor een nieuw product. 

Archie is software voor organisaties die gaan 
voor lange-termijnrelaties met klanten, dus voor 
klantloyaliteit. 
Die lange-termijnrelatie begint al bij het eerste 
contact, of dat nu een informatieaanvraag via 
de website is, of een gesprek op een beurs. 
Organisaties die op dat moment laten zien dat 
ze een persoon gericht willen helpen en er niet 
alleen op uit zijn om een deal te closen, maken 
een veel grotere kans die klant voor zich te 
winnen.

 Archie - CRM / Relatiebeheer Software     Marketing     
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Klantprofielen
voor gerichte
acties

Maak marketing menselijk met lead nurturing



– 11 –

Analyseer respons op campagnes en stuur bij
Een campagne opstellen en uitvoeren is één ding, 
maar bijsturen aan de hand van de resultaten is 
nog veel belangrijker als je lead nurturing serieus 
neemt. Archie biedt een keur aan dashboards en 
analyses om de campagneresultaten te analyseren en 
te optimaliseren. Zo kun je de prospects gedurende 

het hele proces volgen. Hoe reageren ze op 
bepaalde acties en hoe ga je het vervolgtraject 
afhandelen, totdat ze aan sales overgedragen 
worden? 

Koppel met e-mailmarketingsoftware
Archie beschikt naast de integratie met 
Outlook over een rechtstreekse koppeling met 
e-mailmarketing software Spotler (optioneel). 
Dit maakt het uitvoeren en beheren van profes-
sionele en specialistische e-mailingen makke-
lijk. Wijzigingen en resultaten kun je namelijk 
makkelijk over en weer in beide programma’s 
verwerken.  
Werk je met andere e-mailmarketingsoftware, 
zoals Mailchimp, dan kun je eenvoudig mai-
linglijsten aanbieden. 

Van lead nurturing naar klantloyaliteit. Archie 
helpt en houdt marketing alert.

- Vind nieuwe prospects die qua profiel 
lijken op jouw beste klanten

- Voorzie je relaties van gerichte en  
relevante informatie

- Analyseer campagneresultaten en  
optimaliseer je marketingacties

 

Analyseer je e-mailcampagnes 
zowel in Archie als in Spotler



Archie on-premise of in de cloud
Archie draait in de cloud, maar is ook al jaren 
beschikbaar als on-premise applicatie. Bij ons 
heb je de keuze. 
Steeds meer bedrijven hanteren een cloud 
strategie, waarbij ze stap voor stap applicaties 
uit het eigen datacenter verhuizen naar een 
private of public cloud. Daarbij moet wel reke-
ning gehouden worden met steeds strenger 
wordende wet- en regelgeving, zoals de AVG. 
Organisaties kiezen daarom bij voorkeur voor 
een datacenter in de Benelux. 

Organisaties hebben al snel tientallen appli-
caties in gebruik. Sommige draaien op de 
eigen servers, andere in een cloud omge-
ving. Vrijwel alle applicaties hebben kop-
pelingen naar andere systemen. Hoe houd 
je daarover het overzicht als IT-afdeling? 
Helemaal als er ook nog eens grote strategi-
sche opdrachten liggen, zoals een ‘journey 
to the cloud’ en werken onder architectuur? 

Archie is ontworpen met deze uitdagingen in 
het achterhoofd.
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Maak het jezelf
makkelijk

Tijdwinst door makkelijke integratie
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Maak je gebruik van de Archie cloud dan zijn 
dat datacenters die streng geselecteerd zijn. 
Al jaren wordt samengewerkt met TransIP 
gehuisvest bij DCG. Dit datacenter is ISO27001 
gecertificeerd. 

Privacy en security (AVG/GDPR)
Privacy heeft door de inwerkingtreding van de 
AVG ineens veel aandacht gekregen binnen  
organisaties. 
De Archie software maakt het eenvoudig om 
gegevens af te schermen voor onbevoegden. 
Je kunt zelf tot op detailniveau inregelen welke 
gebruikers welke gegevens mogen inzien of wij-
zigen. De software is uitgerust met allerhande 
slimmigheidjes om je te helpen de AVG na te 
leven. Zo kun je e-mailadressen waarvan je 
geen opt-in hebt niet zomaar selecteren voor 
een mailing. Je kunt ook makkelijk vastleggen 
in welk kader je welke klantgegevens hebt ver-
kregen, zodat je ze niet per ongeluk voor een 
ander doel gebruikt.
Daarnaast heeft Archie een certificaat security-
assessment. Pen- en Hacktests, uitgevoerd door 
een gespecialiseerde organisatie, onderstrepen 
ons security beleid. Zo worden de meest actuele 
beveiligingsverbeteringen geïmplementeerd. 

Integratie met andere applicaties
Archie is volledig geïntegreerd met Microsoft 
Office. Daarbij maakt het niet uit of je bedrijf 
met de on-premise versie van Office werkt 
of met Office 365. We leveren daarnaast 
API’s die klantdata beschikbaar stellen voor 
bijvoorbeeld ERP, marketing automation soft-
ware en de helpdeskapplicatie. Je wilt data 
uit Archie immers eenvoudig in die systemen 
kunnen inladen. En andersom ook data uit 
die systemen in Archie gebruiken. 
Tevens zijn koppelingen gemaakt via API’s 
van andere partijen, zoals Spotler, Exact en 
Company.info, maar ook met X2R, dat VoIP 
telefoniesoftware ontsluit. 

 
Archie is ontworpen vanuit flexibiliteit, 
eenvoud en gemak:

- In de cloud of on-premise, kies zelf 
wat bij je past

- Privacy by design voor makkelijker 
naleving AVG

- Integreer eenvoudig met andere 
applicaties via API’s
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voor marketing, sales en services. Werkwijzen 
die je vervolgens met Archie ondersteunt. 
Juist omdat je onze software zo flexibel kunt 
inrichten, is het maken van nieuwe werkaf-
spraken heel belangrijk. Archie is geen keurs-
lijf dat je in één bepaalde richting dwingt, 
de software is juist helemaal op maat in te 
richten. Welke inrichtingskeuzes je maakt, 
is aan jou. De mogelijkheden zijn eindeloos, 
maar bij het definiëren van de nieuwe pro-
cessen word je begeleid door één van onze 
operational coaches. Ze helpen je bij het op 
maat inrichten van Archie, zodat de proces-
sen optimaal worden ondersteund.

Adoptie
Vervolgens moeten medewerkers uiteraard 
ook volgens deze nieuwe processen gaan 
werken. Daarom bieden wij een breed adop-
tieprogramma dat erop gericht is dat alle 
medewerkers het optimale rendement halen 
uit de software. De kern in dat programma 
zijn consults en op de organisatie gerichte 
trainingen, waarbij deze volledig aansluiten 

Het is een utopie te denken dat je een CRM-
pakket in een maand tijd volledig werkend kunt 
opleveren. Je kunt wel zorgen dat de software 
snel draait, maar er komt meer bij kijken.  Een 
geslaagde implementatie vraagt namelijk om 
voorbereiding, goede begeleiding, maar vooral 
ook om commitment. Het uiteindelijke succes 
wordt bepaald door hoe de gebruikers ermee 
werken, ofwel: door de adoptie. En dat vraagt nu 
juist om gerichte aandacht.

In technisch opzicht is bij de implementatie van 
Archie de druk op de IT-afdeling gering. Als je 
kiest voor Archie in de cloud wordt de installatie 
grotendeels uitgevoerd door één van onze techni-
sche coaches. Kies je voor een on-premise imple-
mentatie, dan staat onze coach IT bij tijdens de 
volledige installatie en uitrol.

Systeeminrichting
Het is geen geheim dat de technische implemen-
tatie slechts een heel klein deel vormt van het 
totale project. De werkelijke verandering zit in het 
afspreken van nieuwe processen en werkwijzen 
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Behaal meer
resultaat door
professionele
coaching

Implementatie en begeleiding
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bij de functie van de medewerkers en de door 
hem of haar te gebruiken functionaliteiten. 

Floorwalker 
Je kunt er ook voor kiezen om periodiek een 
floorwalker in te schakelen: een medewerker 
van Archie of een eigen medewerker die door 
Archie is getraind. De functie van de floorwalker 
is om de uitrol en het gebruik van Archie in de 
organisatie te begeleiden. Dit kan door middel 
van technisch advies en sturing, maar ook op 
functioneel niveau; beantwoorden van vragen, 
aansturen van medewerkers om functionaliteiten 
die voor hen handig zijn inderdaad te gebruiken 
of tips te geven om nog efficiënter te werken. 
Kortom, de floorwalker zorgt ervoor dat mede-
werkers meer profijt halen uit het gebruik van 
Archie. 

Service en support
Uiteraard bieden wij technische en operationele 
support. Iedere beheerder en gebruiker kan de 
Archie supportlijn bellen of direct een vraag 
stellen. Daarnaast bieden wij ondersteuning 
door middel van online handleidingen, FAQ’s 
en andere informatie waar zowel beheerders als 
gebruikers op kunnen terugvallen. 

Verhoog de adoptie en het werkplezier door 
een goed begeleide implementatie van 
Archie. Onze coaches helpen je daarbij.

- Bepaal samen met medewerkers hoe 
jouw organisatie Archie inricht en 
gebruikt

- Organiseer functiegerichte trainingen
- Maak gebruik van de Archie supportlijn 

voor technische en operationele support
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