CONNECT
Comfort programma
Haal meer uit WinTree® CONNECT
Met de komst van WinTree® CONNECT, waar een WinTree® App licentie en
een TreeCommerce® Messenger account standaard is inbegrepen, krijgt u
de beschikking over vele nieuwe functionaliteiten en hulpmiddelen om te
voldoen aan wet- en regelgeving.
Om u zo snel mogelijk een uitstekende verbinding van de software met de
bedrijfsprocessen, binnen en buiten, te laten ervaren bieden wij het
Comfort programma.
Dit programma bestaat uit een halve dag consultancy, verzorgd door een
WinTree® specialist bij u op locatie, waarbij onderstaand programma doorgenomen wordt.
Programma:
- Zo snel mogelijk “Plantenpaspoort proof”
- Geld verdienen door het inzetten van de WinTree® App
- Meer handel in minder tijd, m.b.v. TreeCommerce® Messenger
- Uitleg nieuwe functies in WinTree® CONNECT
- Uitleg Varb-koppeling (indien u een abonnement heeft bij Varb)
- Meer overzicht met ‘Management Insight’
Wees er snel bij!
Al uw WinTree® CONNECT collega’s zullen
dit pakket willen verkennen en inrichten
om meer efficiëntie en tijdwinst te behalen
door het werken met WinTree CONNECT
Zorg dat u verzekerd bent van een plek en
boek alvast uw Comfort programma.
Direct boeken?
Stuur een e-mail naar support@tsd.nl en we spreken een datum met u af
voor het Comfort programma.

CONNECT
Comfort Online
Met het programma Comfort Online assisteren wij u bij de volledige installatie van WinTree® CONNECT én helpen wij u om “Plantenpaspoort proof”
te worden. Onze consultants helpen dit te realiseren, samen met u in
ca. 2 uur tijd, via een online sessie.

Comfort Plantenpaspoort
De installatie van WinTree® CONNECT zelf doen, maar hulp nodig bij het
activeren van het plantenpaspoort? Dat kan met Comfort Plantenpaspoort.
Eén van onze specialisten helpt u bij het activeren van het plantenpaspoort
(max. 2 etiket lay-outs), zodat u daarna het paspoort ter goedkeuring aan
Naktuinbouw kunt voorleggen.

Comfort Premium
Wilt u alvast aan de slag met WinTree® CONNECT en op een later moment
gebruik maken van het volledige Comfort Programma?
Kies dan voor Comfort Premium!
De combinatie van Comfort Online of Comfort Plantenpaspoort én het
volledige Comfort Programma. Eerst installeren en “plantenpaspoort
proof” worden en later alle efficiënte voordelen, gericht op tijdwinst onder
de knie krijgen!
Kies voor de combinatie en profiteer van 10% korting op het volledige
Comfort Programma.
Aarzel niet en haal meer uit WinTree® CONNECT.
“Plantenpaspoort proof”
Vanaf 14 december a.s. gaat de Plantgezondheidsverordening in. Uw plantenpaspoort moet
dan aan strikte voorwaarden voldoen. De standaardinrichting van het nieuwe plantenpaspoort in WinTree® CONNECT is door Naktuinbouw goedgekeurd. Wel moet u uw eigen
plantenpaspoort officieel door Naktuinbouw laten goedkeuren. Maar wanneer u gebruik
maakt van de door TSD ingerichte lay-out mag u gedurende het goedkeuringsproces bij
Naktuinbouw uw plantenpaspoort al toepassen.

