Bekijk de webversie

Nieuwsbrief TFC-Services
Beste TFC-gebruiker
In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we met een instructiefilmpje zouden
komen waarin getoond wordt hoe u in TFC-Software prijzen kunt verhogen. We worden ook al
regelmatig gebeld door gebruikers die al druk bezig zijn met voorbereidingen te treffen en de
prijzen willen gaan aanpassen.
Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan een grote stap in de historie van
TFC-Software, namelijk de overstap naar een online versie!

Prijzen aanpassen in TFC-Software
Klik op onderstaande afbeelding van het beginscherm van TFC-Software om het
instructiefilmpje te openen in Youtube. We raden aan om het geluid aan te zetten anders mist u
de ingesproken instructies. We raden ook met klem aan om vooraf een Back-up te maken van
de map TFC-Software! Klik voor een instructiefilmpje waarin we beschrijven hoe u een back-up
maakt van TFC-Software op de onderstaande blauwe balk..

Klik hier voor het instructiefilmpje om een backup te maken

Cloud-versie van TFC-Software is in de maak!!
Dat TFC-Software mee gaat met de tijd is gezien de vele functionaliteiten en de continue
nieuwe toevoegingen alom bekend. Heden ten dage is er op online gebied zoveel meer mogelijk
dan enkele jaren geleden en daarnaast zijn de internetverbindingen tegenwoordig ook een stuk
stabieler. Aangezien stabiliteit erg belangrijk is in onze optiek, en we inmiddels genoeg
vertrouwen hebben in de huidige internet infrastructuur, is dit het juiste moment om TFCSoftware 'cloud-based' te maken.
Er zijn diverse manieren om software in een ander jasje te stoppen zodat deze online gebruikt
kan worden. Daarom is het van belang om vooraf al deze opties af te wegen en te gaan testen.
Tijdens het testen hebben we rekening gehouden met het andere kenmerk waar TFC-Software
om bekendstaat, namelijk waarborging van de juiste prijs / kwaliteitsverhouding. Het is
algemeen bekend dat er extra kosten bij komen kijken om software in een online omgeving te
laten functioneren. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat u als gebruiker gewoon op uw
huidige computer blijft werken zodat er geen investering in nieuwe hardware nodig is. Naast uw
computer kunt u straks ook op uw tablet, laptop en zelfs smartphone onder andere de
dagdafsluiting doen, prijzen wijzigen of facturen maken...
We weten van diverse TFC-gebruikers al dat ze erg geïnteresseerd zijn in 'TFC-Cloud.' In het
eerste kwartaal van 2019 hopen we meer details te kunnen prijsgeven en gaan we alle TFCgebruikers de vraag voorleggen op welke manier ze verdergaan met TFC-Software. Daarin
zullen we 2 keuzes voorleggen:
1. Blijft u TFC-Software op de huidige manier gebruiken
2. Gaat u TFC-Software in de cloud gebruiken
Blijf dus onze nieuwsbrieven goed volgen!
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u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u r.vanderveen@compuvision.nl
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