Snel een
verkoopdossier
opmaken

Transacties
actief begeleiden

Integratie met
derde partijen

AGO S
M

EFF I CI

TIE I

Skarabee voor
multi-office

CES

ËN

UC

Makkelijk en
comfortabel
werken

Volledige controle
van jouw kantoor

Je bent
altijd mobiel

Verzorg de présence
van jouw kantoor
en jouw aanbod

Alerte en directe
communicatie met jouw klanten

Slim en doordacht
op het web

Skarabee 7
Anders | Beter | Leuker
Je kan niet zonder.

Zoeken naar efficiëntie.

Jouw keuze van software is bepalend voor je werking. Het bepaalt
jouw mogelijkheden en ook jouw beperkingen. Het gaat om een
fractie van je kosten, maar is de sleutel tot succes. De keuze
om met je huidige software te werken is niet altijd even logisch
of rationeel geweest. Maar je zit niet vast. Dus dit is een goed
moment om te bekijken of je moet veranderen.

Skarabee heeft tijd noch moeite gespaard om serieuze
oplossingen te bieden, geen half werk. De bedoeling van onze
aanpak is om ervoor te zorgen dat jij jouw werkwijze efficiënt kan
opzetten en dat je alles kan voorbereiden. Maar we zorgen er ook
voor dat het voor jezelf en je medewerkers comfortabel werken
is, zodat niets (meer) vergeten wordt. En we helpen je zelfs om
dit te controleren.

Alles kan beter.
Het gaat niet over veranderen van software, maar van jouw
aanpak. Je stelt je altijd de vraag of jouw werkwijze goed is, beter
kan of beter moet. Deze evaluatie slaat op tal van zaken maar
in essentie gaat het steeds over jouw visie. En wat je plan ook
is, jouw software en software-partner zullen je daarin moeten
ondersteunen.

Stel de keuze niet uit.
Een betere aanpak stel je beter niet uit. Wij helpen je om jouw
plan te ontwikkelen, te verfijnen en te implementeren. Dus begin
met een visie. Deze visie weerspiegelt zich in heel veel aspecten
en het is een hele uitdaging om tot een werkbare aanpak te
komen. En dan wil je niet beperkt worden door jouw software.
Consultancy en training is een belangrijk onderdeel van onze
activiteiten. Bovendien kan je hiervoor gesubsidieerd worden.
(België - Frankrijk)

Je mag best veeleisend zijn.
Het kiezen en beoordelen van software doe je niet dagelijks.
Het gaat in ieder geval nooit over de prijs, die eerder een signaal
zou moeten zijn voor wantrouwen. Het gaat over de functionele
breedte en diepte en dan vooral over jouw werkmethode: wordt
die ondersteund en kan je die ook afdwingen? Kan je jouw
communicatie met de markt en alle relaties snel organiseren? Dat
bepaalt onder andere jouw checklist.

Kies dus een betrouwbare partner.
Met Skarabee heb je een partner met unieke eigenschappen.
We zijn geen verkopers van software maar eerder consultants
die jouw werkwijze helpen organiseren. We zijn ingebed in de
vastgoedsector met andere bedrijven in onze groep, zoals Korfine,
CheckNet, Chapps en RentAssist. We zijn actief in verschillende
landen. Zo kunnen we bogen op expertise, ervaring en sterke ITcompetenties. Onze services, ook in design en support, worden
gevoerd door eigen dedicated teams. Er is zoveel waarin en
waarom Skarabee Anders, Beter en Leuker is.
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