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Een klant belt met een vraag over een opdracht. Je collega, die net een paar dagen vrij is,  

heeft dit in behandeling en heeft hierover al meerdere malen contact gehad met deze klant.  

Jij wilt de klant graag snel verder helpen, maar mist hiervoor de juiste informatie. Herkenbaar? 

Organisaties die werken met CaseDriver zijn niet afhankelijk van de aanwezigheid van  

specifieke collega’s. Alle informatie over bijvoorbeeld klantvragen, inclusief de  

e-mailcorrespondentie, notities en referenties, is namelijk altijd centraal beschikbaar. 

Waarom CaseDriver?

Werkzaamheden die niet direct tot de kerntaken van een organisatie behoren, zijn doorgaans 

niet goed op elkaar afgestemd en geautomatiseerd. Hierdoor kosten ze ongemerkt veel tijd. 

Denk hierbij aan communicatie over bijvoorbeeld: offertes, vragen en klachten, afwijkende 

projecten of facilitaire zaken. Met de webapplicatie CaseDriver kunnen deze werkzaamheden 

eenvoudig worden gebundeld en georganiseerd; een digitaal ‘vangnet’ voor organisaties. 

Voor casestudies zie onze website: casedriver.nl

Efficiënt (samen)werken  

CaseDriver zorgt voor meer structuur en inzicht, vooral waar verschillende medewerkers parallel 

aan elkaar werken.

 •  Een nieuwe vraag, opdracht of taak? CaseDriver creëert een case en voegt gerelateerde 

communicatie en informatie hier automatisch aan toe.

 •  Ligt een case even stil? Met de status Parkeren of Wacht op antwoord blijft de case tijdelijk 

verborgen. 

 •  Door de open structuur zijn cases inzichtelijk voor teams of andere afdelingen. Draag een 

case over aan een collega met volledig behoud van bijlages, context en historie. 

 •  Een duidelijk beeld van de werkvoorraad zorgt voor rust bij medewerkers, afdelingen en  

management. 

https://www.bedrijfsnaam.casedriver.nl

Case-320:
Vraag levering



Databeveiliging en privacy 

Een belangrijk voordeel van het werken met CaseDriver is dat data binnen de applicatie blijft. 

Berichten worden niet, zoals bijvoorbeeld met Outlook, gedownload op bijvoorbeeld telefoons, 

laptops, tablets, etc. CaseDriver houdt data veilig en centraal.

Andere voordelen zijn:

 •  Mutaties binnen een case worden gelogd en zijn terug te vinden in de historie. 

 •  De rechten voor gebruikers van CaseDriver zijn individueel in te stellen. Denk aan  

toegangsrechten en het wel of niet kunnen uitvoeren van bepaalde acties. Beperk  

bijvoorbeeld de rechten voor het kunnen verwijderen van cases. 

 •  Het is mogelijk om persoonsgegevens eenvoudig te anonimiseren. CaseDriver is daarmee de 

perfecte aanvulling op uw maatregelen in het kader van de privacywetgeving (GDPR).

Flexibele alles-kunner

“CaseDriver is een mooi systeem. Alle informatie en communicatie over een klacht van een 

klant is direct gebundeld. Collega’s kunnen makkelijk elkaars werk inzien en een notitie  

toevoegen. Ook het koppelen van ons klantenregistratiesysteem aan CaseDriver ging  

eenvoudig. CaseDriver is de fundering waar je op kunt verder bouwen.”                     

 Dennis van de Brink, Manager Klantenservice KwikFit



 

Over Flexyz  
Door hard- en software optimaal op elkaar af te stemmen creëren wij flexibele  

IT oplossingen met langdurige meerwaarde. 

• Wij ontwikkelen innovatief IT maatwerk

• Wij zijn Java en open source georiënteerd

• Wij beschikken over software, cloud en security specialisten onder één dak

• Wij zijn een gecertificeerde cloud hosting leverancier

+31 (0)88 0353 999

casedriver@flexyz.com

flexyz.com

Meer weten? Plan een demo

Wanneer je meer wilt weten over CaseDriver en bijvoorbeeld de integratie met eigen 

IT-systemen, dan komen wij graag langs voor een kennismaking en een korte demo. 

Probeer CaseDriver nu vrijblijvend

CaseDriver wordt aangeboden in drie verschillende abonnementen: Starter, Advanced 

en Premium. Zo is er altijd een passend abonnement en groeit CaseDriver makkelijk 

mee. Vrijblijvend uitproberen? Neem contact met ons op!  

Contact 

Stuur een e-mail naar onze CaseDriver via contact@casedriver.nl, bel ons op:  

088 0353 999 of bezoek onze website casedriver.nl. 


