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Direct besparen?
Automatiseer uw schoolkostenincasso met edusave.
Geen papieren facturen of incasso’s meer, veel minder administratieve lasten en
een grote besparing op de kosten. Edusave maakt het mogelijk!
Ieder jaar brengen scholen de kosten voor schoolartikelen,

Edusave optimaliseert het incassoproces, verhoogt het

vrijwillige ouderbijdragen en deelname aan activiteiten bij

aantal directe betalingen en bespaart scholen veel kosten.

ouders in rekening. Edusave biedt deze scholen in het voort-

Bovendien is het een innovatieve en gebruiksvriendelijke

gezet onderwijs een geautomatiseerde, snelle en veilige

manier van communiceren die helemaal past in de

omgeving waar ouders met gemak schoolkosten kunnen

huidige tijd!

bestellen en afrekenen.

De voordelen voor scholen

De voordelen voor ouders

Directe besparing op tijd en kosten

Eenvoudig, veilig en snel bestellen en betalen

Automatische facturen en herinneringen

Betaalgemak via iDeal, incasso of factuur

Rapportages en real-time inzicht

Gepersonaliseerd aanbod

Naadloze integratie of koppeling met
bestaande websites en systemen

Met ieder device te gebruiken
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Een geavanceerd systeem met eenvoudige
gebruikersinterface
Edusave werkt super eenvoudig en intuïtief. Hoewel er onder de motorkap verrassend veel functionaliteiten
schuil gaan, werkt de omgeving aan de voorkant – daar waar ouders komen – ogenschijnlijk simpel. Het geheel
wordt conform de huisstijl van de school uitgevoerd en is voor ouders op elk device (desktop, tablet en mobiel)
moeiteloos te gebruiken. Kortom, edusave is de ideale oplossing voor elke school in het voortgezet onderwijs.

Zeer eenvoudig beheren
Scholen kunnen op ieder gewenst moment eenvoudig nieuwe
schoolmiddelen toevoegen. Denk aan schoolreisjes en excursies,
maar ook fysieke middelen als etuis, t-shirts en iPad’s.

Gepersonaliseerd per leerling
Door een naadloze integratie met het leerlingensysteem krijgen
ouders altijd het juiste persoonlijke aanbod te zien.

Rapportages genereren
Heldere rapportages geven de school inzicht in de statussen van
betalingen, bestellingen en producten. Filtering is mogelijk tot op
individueel en klas niveau.

Geautomatiseerde verwerking
Een automatische e-mail brengt ouders op de hoogte van de bestelling.
Via een eenvoudig stappenplan kunnen zij de bestelling direct afronden.
Met iDeal, betaling in termijnen of automatische incasso.
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“We hebben de investering al na het eerste 
schoolseizoen terugverdiend!”
Dhr. C. Spijkers, IT coördinator CSW Scholen

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie
0118 617873
info@edusave.nl
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