Adres organisatie
Tav directie / bestuur
Scherpenzeel, 26 juni 2015
Betreft: Aanbieding alternatief MezzoRegistratie en aanvliegroute

Geachte heer/mevrouw,
Langs deze weg informeren wij u graag persoonlijk over de aanpak om tot een zorgvuldige migratie
van uw gegevens vanuit MezzoRegistratie te komen. Zoals u wellicht al weet, zal MezzoRegistratie als
uw registratiesysteem verdwijnen. Met de Qsuite heeft u hiervoor een waardige opvolger.
Deze brief bereikt u per post en digitaal.
Geslaagde bijeenkomst
We zien terug op een geslaagde kennismaking en oriëntatie tijdens de bijeenkomst in De Observant
te Amersfoort op 18 juni jongstleden. Er waren maar liefst al 19 organisaties vertegenwoordigd.
Op onze website (http://novire.nl/klantcases/mezzo/) kunt u het verslag van deze middag en alle
uitgereikte documentatie terugvinden.
Omdat nog niet alle organisaties aanwezig konden zijn tijdens deze middag, organiseren we eind
september een tweede bijeenkomt. Daarover ontvangt u nader bericht in augustus.
Start van de implementatie- en migratietrajecten
De implementatie- en migratietrajecten starten in september. In de komende weken verwerkt Novire
de input van de informatiebijeenkomst in de programmatuur, zodat we in september gereed zijn voor
de eerste implementaties.
Inschrijven
Bij deze nodigen we u allen uit om u in te schrijven voor uw traject. De doorlooptijd van het traject zal
vier maanden beslaan. Omdat we graag in de planning van de trajecten aansluiten bij uw wensen,
verzoeken we u uw voorkeursperiode op te geven. In de bijlage bij deze brief ziet u de planning en
kunt u uw eerste of tweede voorkeursperiode aangeven. We kunnen maximaal vijf organisaties per
periode bedienen. Dit omdat we voldoende tijd willen nemen om uw persoonlijke wensen te
verwerken, maar ook omdat we voldoende aandacht aan de migratie van uw gegevens willen
schenken.
Inschrijving kenbaar maken
U kunt uw inschrijving doorgeven per email aan info@novire.nl, telefonisch doorgeven aan ons
kantoor via nummer 033 2 77 99 77, rechtstreeks aan Esther Nieuwenhuizen via 06 432 36 086 of
achterlaten op onze website onder http://novire.nl/contact/.
De eerste vijf organisaties die zich intekenen en de overeenkomst tekenen, profiteren van 5% korting
op de kosten van het implementatietraject.
Overeenkomsten beschikbaar
Op onze website zijn vanaf heden de standaard overeenkomsten voor de software en de
dienstverlening gepubliceerd. Op basis daarvan kunt u zich vast kunt inlezen. Na inschrijving ontvangt
u de overeenkomsten voor uw organisatie.
In de folder die u ook op de website vindt, zijn alle prijzen opgenomen.
We hopen u hierbij voor nu voldoende te informeren.
Met vriendelijke groet, namens het team van Novire
Esther Nieuwenhuizen, Evelien Verkade
Bijlage: Planning en voorkeursperioden implementatie Qsuite en migratie MezzoRegistratie

