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De Vertical Suite voor branche- &
belangenorganisaties is specifiek door Pylades
ontwikkeld voor de behoeften en uitdagingen van
deze sector. Pylades biedt een totaaloplossing
waarmee uw leden en medewerkers optimaal
worden bediend.

Functionaliteit omvat onder meer:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ledencommunities
Leden- en relatiebeheer
Gremia-, groepen en samenwerking
Lidmaatschappenbeheer
Leden selfservice portal
Projectenbeheer
Evenementenbeheer
Cursussen- en opleidingenbeheer
Donaties en fondswerving
Contributie en inning
(integratie met) uw financiële systeem

Onmisbaar voor elke moderne vereniging. Met
behulp van deze meest complete én bewezen
brancheoplossing voor verenigingen op basis van
Microsoft Dynamics 365 is uw vereniging klaar voor
de toekomst.

Verdere voordelen:

−
−

Standaardoplossing: voorkomt maatwerk én
onnodig lange implementatie
Pylades FastTrack implementatiemethodiek:
werkt snel en kostenbesparend

Succesvolle implementaties
Onze ruime kennis en ervaring in het bedienen van
klanten in de verenigingsleven in Nederland stelt
ons in staat onze oplossing volledig in te richten
volgens de wensen van onze klanten. Een aantal
van onze tevreden klanten zijn:
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Onze
brancheoplossing
wordt succesvol
ingezet bij o.a:
−
−
−
−
−
−

Pylades Kick-off
Een vliegende start van uw CRM implementatie
met de Pylades CRM Kick-off door toegevoegde
functionaliteit.

Meerwaarde voor uw organisatie
De Kick-off is een bundeling van oplossingen
die tot stand is gekomen door onze jarenlange
ervaring en biedt u handige en extra
functionaliteit voor een optimaler gebruik van
Dynamics 365.

Toolbox AVG compliance
Binnen de Pylades CRM Kick-off is standaard
functionaliteit toegevoegd voor het efficient
verwerken van o.a. aanvragen voor het
anonimiseren of verwijderen van (persoons)
gegevens. Daarnaast is er een geheel nieuw
verwerkingsregister Persoonsgegevens
ontwikkeld.
De Toolbox maakt het o.a. mogelijk om
verzoeken rond de AVG te beantwoorden zoals
het afhandelen van een verzoek in het kader van
recht op inzage, vergetelheid of dataportabiliteit.
Met de Pylades Toolbox voor AVG / GDPR is het
mogelijk om altijd inzicht te hebben in welke
data wordt verwerkt en van wie. Tevens kan het
verwijderen van data worden geautomatiseerd,

Werkgeversorganisaties
Beroepsverenigingen
Vakbonden
Brancheverenigingen
Politieke partijen
Federaties

bijvoorbeeld via het klantportaal, al dan niet met
een extra autorisatie en/of (handmatige)controle.

Aanhef-functionaliteit
De aanhef functionaliteit helpt u met het
besparen van tijd, het voorkomen van fouten
en helpt het uw (externe)communicatie
persoonlijker te maken. Met de aanhef
functionaliteit wordt standaard de benodigde
aanhef, bijvoorbeeld in templates en
correspondentie (email, brief, etc.) op de juiste
wijze vermeld. Bijvoorbeeld: Jan van Dijk wordt
automatisch Geachte heer Van Dijk.

Postcode-functionaliteit
De postcode-functionaliteit, voorkomt fouten
en zorgt voor consistente en up-to-date
adres informatie in uw database. De postcode
functionaliteit maakt het standaard mogelijk
dat automatisch de juiste straatnaam en
plaatsnaam worden ingevuld op basis van de
ingevoerde postcode. Als postcode bron kan
een gratis webservice worden gebruikt worden
gebruikt of de postcode tabel van Cendris
(betaald).
De Pylades CRM Kick-off is onderdeel van de
Pylades Vertical Suite voor dienstverleners.
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Microsoft Dynamics 365
Microsoft heeft de complexiteit
van uiteenlopende CRM- en
ERP-systemen weggenomen
met moderne, modulaire
bedrijfsapplicaties die
samenwerken op een enkel
platform. Organisaties krijgen
hiermee de flexibiliteit om
technologie te gaan gebruiken,
waar en wanneer ze die nodig
hebben en daarmee de bedrijfsresultaten te verbeteren.
Dit maakt het mogelijk data en intelligentie in te zetten
om digitale transformatie aan te jagen.

Betrek klanten en ontwikkel relaties
Transformeer de manier waarop u met klanten
communiceert: ontwikkel persoonlijke marketing-,
verkoop- en service-ervaringen met data en intelligence
die elke klantervaring verbeteren.
Optimaliseer de bedrijfsactiviteiten
Verbeter uw service, stimuleer efficiëntie en druk uw
kosten met intelligente en voorspellende acties al uw
bedrijfsprocessen.
Transformeer producten en services
Gebruik data als strategische troef. U identificeert
nieuwe kansen op de markt, produceert innovatieve
producten en ontwikkelt persoonlijke klantervaringen
door middel van overall inzicht in uw klanten en
bedrijfsactiviteiten.

Start
met wat er nodig is
Klein beginnen met de
juiste aansluiting op uw
rol, uw branche en uw
organisatie. Betaal alleen
voor wat u nodig heeft.

Productiviteit
waar het nodig is
Verregaande integratie
tussen Dynamics 365 en
Office 365.

Geïntegreerde
intelligentie
Big data, geavanceerde
analyses en IoT out-of-thebox.

Klaar voor groei
Real-time innoveren met
flexibele toepassingen.

Altijd de beste oplossing
Gebruik of ontwikkel moderne, modulaire apps die
nieuwe ervaringen bieden en naadloos samenwerken,
met elkaar en met bestaande systemen, zodat altijd
de beste oplossing voor de organisatie gekozen kan
worden.
Verenig data en processen
Dankzij uitgebreide integratie met Dynamics 365,
Office 365, LinkedIn en andere databronnen, heeft u
de beschikking over een geïntegreerde weergave van
processen, relaties en data.
Realiseer meer resultaten
Dankzij verbonden data, geavanceerde Artificial
Intelligence (AI) en Machine Learning worden inzichten
en het maken van voorspellende acties mogelijk.

Microsoft Power Platform
Met het Microsoft Power Platform kunt u moeiteloos
oplossingen uitbreiden, op maat maken en creëren
die aan uw unieke bedrijfsvereisten voldoen. Bevorder
innovatie en efficiëntie binnen uw organisatie. Analyseer
data, bouw oplossingen en automatiseer processen.
Door middel van de no-code en low-code tools binnen
het Power Platform bespaart u flink op tijd en kosten.
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Pylades
Pylades is sinds 1986 actief als integrale
IT dienstverlener en gespecialiseerd in de
implementatie, optimalisatie en beheer van
Microsoft Dynamics 365 ERP, CRM en PowerBI.
Wij ondersteunen onze klanten bij hun digitale
transformatie, transitie naar de cloud en
optimalisatie van bedrijfsprocessen.
Als Microsoft Gold Partner
staan kwaliteit en zekerheid
voorop. Door permanente
educatie van medewerkers, waarbij persoonlijke
ambities en bedrijfsdoelstellingen voorop staan,
een ruime ervaring met implementaties van
informatiesystemen bij ondernemingen van
enkele tot duizenden medewerkers, dedicated
branchefocus en effectieve communicatie met
betrouwbare leveranciers, zijn wij nationaal én
internationaal steeds uw businesspartner bij uitstek.

Voorspelbare resultaten
Voor het succesvol implementeren van een CRM
of ERP traject gebruiken wij één van de beproefde
Pylades implementatiemethoden. Afhankelijk van
uw situatie kiezen wij samen met u de methodiek
die het beste bij u past en het succes van het
project waarborgt.

De perfecte oplossing
voor branche- &
belangenorganisaties
De Pylades Vertical Suite voor
branche- & belangenorganisaties
bestaat uit een combinatie van
oplossingen toegesneden op uw
organisatie.
U ontvangt veel functionaliteit
bovenop de standaardoplossing
waardoor maatwerk tot een minimum
kan worden beperkt.
Graag laten wij u zien wat Pylades
voor uw organisatie kan betekenen
en hoe de Vertical Suite voor
branche- & belangenorganisaties van
toegevoegde waarde kan zijn. Neem
contact op met onze specialist van
uw branche voor het aanvragen van
een gratis demonstratie:
Satish Ganner
T. +31 (6) 18421515
E. s.ganner@pylades.com

Pylades
Anna Horstinkstraat 1
1382 MN Weesp
0294 490 055
www.pylades.com
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