
Altijd grip op het totale proces voor

al uw subsidietrajecten

Van aanvraag t/m realisatie

Volledig in control Bespaar tijd en kosten Centraal dashboard

Smartphone, tablet of desktop Privacy en Security Gebruiksvriendelijk

Efficiënte oplossingen Voortgangsbewaking

Up-to-date inzicht Uw gegevens zijn veilig bij ons Eenvoudig in gebruik

Realiseer forse besparingen door

efficiëntere (administratieve)

processen en digitalisering

Vanuit het dashboard altijd 24/7

realtime inzicht in uw

subsidietrajecten

Altijd up-to-date inzicht in

subsidieresultaten op elk type

device binnen uw organisatie 

AVG compliant dankzij encryptie,

SSL-certicaten, ISAE- en 

ISO-certificeringen  

Dankzij de intuïtieve opzet van het

systeem kan iedereen er snel en

zelfstandig mee aan de slag

Vliegende start

Direct beschikbaar

Geen ingewikkelde installaties of

integraties met IT-systemen. U kunt

direct starten! 

Automatische triggers

Niets vergeten

Medewerkers ontvangen

automatisch  meldingen voor

deadlines en te nemen acties

- GRIP OP SUBSIDIES - 

077-3560103 - www.subsidievolgsysteem.nl



Is uw organisatie actief in het werken met subsidies? Wilt u

goed overzicht houden over alle trajecten en bijbehorende

administratieverplichtingen? Dan is het SubsidieVolgSysteem

dé oplossing voor uw organisatie! 

 

Het SubsidieVolgSysteem is een uniek en gebruiksvriendelijk

webbased subsidiemanagement systeem, waarmee uw

organisatie grip krijgt op het  totale proces voor al uw subsidies. 

 

Het SubsidieVolgSysteem geeft een helder beeld van alle

aangevraagde, beschikte en lopende subsidies.

Managementinformatie over alle trajecten is met één druk op de

knop beschikbaar. 

Neem een kijkje op de website

www.subsidievolgsysteem.nl of neem direct

contact op via info@subsidievolgsysteem.nl

of telefonisch via 077 - 356 01 03

Weten wat het SubsidieVolgSysteem voor u kan

betekenen? Een van onze ervaren adviseurs maakt

u graag vrijblijvend wegwijs in de mogelijkheden

en functionaliteiten die het SubsidieVolgSysteem

te bieden heeft. U kunt dan zelf ervaren hoe u het

SubsidieVolgSysteem kunt gebruiken voor al uw

subsidiestromen en taken.

Realtime inzicht in de subsidieresultaten

Dashboardfunctie

Registratie van alle subsidietrajecten

Monitoring van rapportagemomenten

en taken via automatische triggers

Genereren van

managementrapportages

Koppeling van relevante documentatie

Veilig en gebruiksvriendelijk

Wilt u grip krijgen
op subsidies?

Meer informatie?

Gratis  DemoFunctionaliteiten

077-3560103 - www.subsidievolgsysteem.nl


