Advertorial

Youri Haddeman is sinds zes jaar financieel directeur van
Interparking Nederland. Interparking Nederland is onderdeel
van de Interparking Group en exploiteert ruim 900 kwalita�ef
hoogwaardige, klantvriendelijke parkeervoorzieningen in negen
Europese landen.
Haddeman: “De diversiteit van mijn werk spreekt me erg aan.
Parkeren wordt door consumenten soms als een minder
pre�ge of stressvolle bijkoms�gheid ervaren. Maar het zo snel
en gemakkelijk mogelijk faciliteren, maakt het voor de klant een
stuk pre�ger.”

Eenvoudig wĳzigingen en mutaties
aanbrengen.

Hoe lang werkt Interparking
Nederland al met Speedbooks?
Haddeman: "Sinds drie jaar. En naar
volle tevredenheid. We hadden
nieuwe rapportageso�ware nodig;
in zes jaar �jd zijn we van 40 naar
130 parkeervoorzieningen
gegroeid.
De oude so�ware voldeed niet
meer helemaal aan onze wensen.
We hebben een vergelijkend
warenonderzoek gedaan en uit
meerdere rapportagetools voor
Speedbooks gekozen.
Wat we vooral erg fijn vinden, is dat
je de modelrapportages zelf kunt
aanpassen. Daarnaast vinden we
de rela�eve eenvoud waarmee je
wijzigingen en muta�es aan kunt
brengen erg pre�g. Als je dus de
cijfers van de financiële
administra�e terugkrijgt, kun je
makkelijk een wijziging
doorvoeren.”

Hoe wordt het gebruik van
Speedbooks ervaren?
“Wij vinden het een eenvoudig te
gebruiken programma. Vooral als je
een financiële achtergrond hebt.
Als je er voor het eerst mee werkt
is het net als een nieuwe versie van
bijvoorbeeld Windows; de knoppen
zi�en ergens anders, maar die heb
je snel gevonden. Een
trainingssessie is aan te raden,
maar 90% kun je echt zelf
uitvinden.”

Aanrader dus?
"Jazeker! Speedbooks is echt een
bijzonder pre�ge so�ware voor
bedrijven met veel verschillende
loca�es, zoals Interparking
Nederland. Bij gestandaardiseerde
rapportages laad je de gegevens in
en dan is het bijna le�erlijk een
druk op de knop en klaar. Ik kan het
bedrijven echt aanraden."

Is er ruimte voor input van
klanten?
“Zeker. Vorig jaar is er nog een
wijziging doorgevoerd waarbij de
begro�ngsmodule een apart kopje
geworden is. Voorheen moest je
dat via een apart menu benaderen.
Dat vonden we hier een fijne
toevoeging. Daarmee laat
Speedbooks zien dat
gebruikerservaringen meegenomen
worden in de
productverbeteringen.
We schuiven regelma�g aan bij
online trainingssessie van
Speedbooks. Bij deze
trainingssessies krijg je ook de
gelegenheid om terug te koppelen
en opmerkingen te plaatsen.”

Eerst proberen?
Probeer Speedbooks® nu drie
maanden voor slechts €30,-. Met
de Speedbooks® proefversie kunt u
vrijblijvend ontdekken wat onze
rapportageso�ware voor uw bedrijf
kan betekenen.
Eerst meer informa�e? U bent van
harte welkom ons gra�s webinar te
volgen. Elke woensdagochtend om
11 uur laten we u door duidelijke
voorbeelden zien wat Speedbooks®
voor u kan betekenen. Voor
aanmelding, meer informa�e en al
uw vragen, kijk op
www.speedbooks.com, of bel:
0513 820 130.

Meer weten over Interparking? Ga
dan naar interparking.nl

