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Eindejaarsaanbieding BI Right!
Het jaar 2015 zit er bijna op en via deze weg wil het team achter BI Right! hierbij
iedereen bedanken voor een geweldig jaar! Wij zien onze klanten graag als
partners en als een soort bedankje voor het gegeven vertrouwen in het afgelopen
jaar en het mondeling aanprijzen van onze BI-activiteiten, wil BI Right! een smeuïg
wist-u-dat-je met u delen.

Wist u dat
• BI Right! altijd op het einde van het jaar stunt met aantrekkelijke tarieven?
• BI Right! graag meedenkt met haar klanten in economisch dure tijden?
• BI Right! consultancytarieven aanbiedt voor dagen, vastgelegd in december 2015 en
opneembaar in maart / april 2016, tegen een aantrekkelijke 12,5% korting?
• BI Right! dit aantrekkelijke aanbod ook laat gelden voor Right! Services klanten waarbij
de korting wordt uitbetaald in extra uren?
• BI Right! u derhalve de gehele maand december 2015 in de gelegenheid stelt om
hierover een besluit te nemen?
Mocht u plannen hebben, wacht dan niet te lang met het inplannen van een bezoek van
een BI-consultant, om teleurstellingen te voorkomen. Vergeet niet de kortingscode
EINDEJAAR2015 te vermelden bij uw aanvraag.
Bovenal wenst BI Right! u allen een gezellig Kerstfeest & een voorspoedig 2016!

Mobiele bedrijfsinformatie trekt nieuwe gebruikers
Mobiele BI volgt het pad, ingesteld door die andere cross-functioneel zakelijke toepassing,
e-mail en ontwikkelt zich op een vergelijkbare manier. Hoewel weinig gebruikers ervoor
kiezen om via mobiele e-mail ellenlange complexe berichten te typen, heeft dat de groei

van mobiele e-mail niet gestopt. De meeste gebruikers checken hun mobiele e-mail vaak
tijdens de werkdag, tijdens vrije tijd en onderweg om op de hoogte te blijven.
Lees het hele artikel hier.

Eindejaarstips
Nog even een aantal zaken op een rij zodat u straks in het komende jaar optimaal geniet
van fiscale en financiële voordelen. Nieuwsgierig?
Lees het gehele artikel hier.
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