
Afsprakenbeheer?  
Check! 

powered by sanmax software

Je werkt op afspraak, maar je wilt de vrijheid 
behouden om je te focussen op je kerntaken 
zonder het gevoel te hebben dat je kostbare 
tijd verliest aan het plannen van je agenda? 
Kies dan voor de online agenda van Appoint. 

Appoint is een flexibel softwaresysteem 
voor professioneel afsprakenbeheer dat 
je dagelijkse afspraken automatiseert 
en stroomlijnt waardoor jij je dagindeling 
helemaal zelf in de hand hebt.  Appoint werkt 
intuïtief en flexibel. Beheer jouw agenda 
voortaan op jouw manier: deel je agenda met 
andere gebruikers, laat je klanten zelf een 
afspraak maken, raadpleeg of bewerk de 
meest actuele planning via je smartphone, 
… en merk meteen ook dat je telefonische 
oproepen dalen met ongeveer 70%. 

Ontdek alle mogelijkheden van Appoint in 
deze brochure. 

Verlies geen kostbare tijd  
aan het plannen van  
je agenda! 



Werkt voor jou in elke situatie. 

Je agenda beheren doe je voortaan op de 
momenten dat het voor jou het best past.  
Appoint werkt immers heel flexibel en is  
100% betrouwbaar. Via internet en een app op 
je smartphone of tablet kan je de afspraken in je 
agenda steeds raadplegen, verplaatsen, updaten, 
verwijderen, enz. De gegevens zijn altijd en overal 
up-to-date. Ook de uitwisseling van gegevens met 
andere softwarepakketten en agenda’s (bv. Icall, 
Google agenda, Microsoft Oulook, ...) is eveneens 
voorzien binnen het pakket. 

Je online agenda steeds beschikbaar  
via je website èn mobiele app. 

automatiseert en stroomlijnt 
dagelijkse afspraken

eenvoudig taken en reminders 
instellen

real-time gegevens altijd en 
overal bij de hand

synchronisatie met andere 
softwaretoepassingen

communiceer met klanten  
via e-mail en/of sms

werk samen met meerdere 
gebruikers



• Moderne look & feel met  
overzichtelijk dashboard  

• Versleep afspraken van uur en dag  
met de drag & drop-technologie  

• Rechtermuisknop-technologie  

• Groepsoverzicht  

• Te koppelen met verschillende 
klantenbestanden  

• Taken- en reminderlijst  

• Communiceer met je klant  
via e-mail en/of sms  

• ...  

Online agenda

1 aanspreekpunt
totaalpakket

Via regelmatige updates blijven wij de nieuwe 
applicatie steeds verbeteren, want ook in de  
toekomst blijft Appoint een belangrijke rol spelen  
als softwareleverancier van online agendabeheer. 

Maximale online zichtbaarheid door 
een mobiele website. 
Zorg voor een effectiever gebruik van je website en krijg meer 
terugkerende bezoekers met een responsieve website. 

Op jouw vraag voorzien wij een responsieve website of een 
site waarvan de inhoud automatisch aangepast wordt aan het 
toestel van de gebruiker. Met deze optie bereik je je klanten 
met een en dezelfde webinterface op alle mogelijke apparaten 
met internetverbinding. Zo krijgt een smartphonegebruiker 
onmiddellijk je contactgegevens te zien en een knop waarmee 
hij direct de agenda kan raadplegen, terwijl een pc dan weer 
meer ruimte biedt om ook secundaire informatie op te nemen. 

Een handige agenda-app zowel voor jou als jouw klanten
De Appoint app is een unieke smartphone-
applicatie voor iOS of Android die in real-time 
synchroniseert met jouw online agenda. Je vindt de 
app in de respectieve stores en installeert hem heel 
gemakkelijk. De app is beschikbaar voor zowel de 
agendabeheerder als de klant. 

De interface is overzichtelijk ingedeeld en alle 
handelingen verlopen intuïtief. Aanmelden doe je als 
beheerder gewoon met de inloggegevens. Eenmaal 
aangemeld beheer je je afspraken op een heel 
eenvoudige en toegankelijke manier. 

flexibel & 
betrouwbaar

100
%

Via het internet en apps op je smartphone 
of tablet kan je de afspraken in jouw on- 
line agenda steeds raadplegen, verplaat-
sen, verwijderen, ... De gegevens zijn altijd 
en overal up-to-date. Afsprakenbeheer.be 
werkt bovendien enorm flexibel en is 100% 
betrouwbaar. De back-up van je gegevens 
is constant gegarandeerd. Uitwisseling met  
andere medische pakketten en agenda’s 
(iCal, ...) is eveneens voorzien.

Afsprakenbeheer.be
werkt voor jou, in elke situatie

Een mobiele website voor elk toestel 

Bij een agendapakket met toegang voor exter-
ne gebruikers ontvang je een responsive website. 
Een responsive website past haar inhoud auto-
matisch aan naar het gebruikte beeldscherm. 
Deze techniek zorgt dus voor een andere weer-
gave van teksten en beelden op je smartphone, 
tablet of computer. 

Door die flexibele lay-out bereik je jouw patiën-
ten via 1 website ineens op alle mogelijke toestel-
len met internetverbinding. Je toont de informatie 
volgens prioriteit. Een smartphone-gebruiker wil 
onmiddellijk de contactgegevens en de knop 
naar je agenda zien. Op de computer heb je 
meer ruimte voor secundaire informatie. Die  
gerichte inhoud zorgt voor een effectiever ge-
bruik van je website én terugkerende bezoekers. 

Agenda app voor dokters en patiënten

Bij Afsprakenbeheer.be hoort ook een app die  
real-time synchroniseert met jouw online agenda. 
Geen vertraging bij het raadplegen van je afspra-
ken, geen dubbele boekingen. Aanmelden doe 
je gewoon met de inloggegevens van je online 
agenda. Eenmaal aangemeld kan je al jouw con-
sultaties en huisbezoeken beheren vanuit de app. 
Inboeken, blokkeren, vrijgeven, aanpassen, ... Het 
systeem is gebruiksvriendelijk: de interface is over-
zichtelijk en alles verloopt intuïtief. 

Naargelang het merk van je toestel, download 
je de app in de App Store, Google Play Store of 
Windows Phone Store. Er bestaat een aparte app 
voor dokters en voor patiënten.* 

Gebruik de zoekterm “Sanmax Agenda”. 

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

*
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Synchronisatie met andere 
(software)toepassingen
Dankzij de synchronisatie met andere softwaretoepassingen of online agenda’s 
kunnen gegevens makkelijk uitgewisseld worden. Op die manier heb jij de gegevens 
die voor jou belangrijk zijn steeds bij de hand, ook in je online agenda. 

Koppelingen met onder andere de volgende toepassingen 
zijn mogelijk: 

Met Appoint vind je de perfecte balans om 
je tijdsindeling functioneel in te vullen en dit 
helemaal op jouw maat. Dankzij ons uitgebreid  
en flexibel systeem kies jij de formule die het  
best bij jouw zaak, bedrijf of onderneming past.  
Ofwel staan jouw diensten of jij volledig zelf 
in voor het online agendabeheer of je geeft je 
klanten de mogelijkheid om zelf een afspraak te 
maken via een publieke agenda. 

...

oproepen 
dalen met 70%

Jij beheert zelf je online agenda. 
Deze setup bevat alle klassieke 

agendafuncties, zonder klantentoegang. 
De reservaties gebeuren door jou of 

door een intern - of extern secretariaat. 

Klanten maken zelf een afspraak, al dan 
niet op basis van eigen inloggegevens. 
Jij raadpleegt een overzicht van al jouw 

afspraken en grijpt in waar nodig. 

BEREIK MEER NIEUWE KLANTEN



Bart Jansen 
Zaakvoerder Offitel

Appoint : meer dan een online agenda
Appoint is een compleet online agendaplatform dat de 
afsprakenplanning in je organisatie sterk vereenvoudigt.  
Het standaardpakket voor een online agenda met klantentoegang 
bevat de volgende elementen: 

Personaliseer je standaardpakket*

Communiceer naar je klanten met een eigen huisstijl die de 
persoonlijkheid van je eigen zaak weerspiegelt. Op jouw vraag zorgt 
Appoint of een partner voor een passende huisstijl. Voorbeelden zijn:

• standaard website die mobiel toegankelijk is

• uitgebreide website op maat: bepaal zelf welke informatie je deelt 
met je klanten en ontvang een webdesign volgens jouw wensen.  

• logo: vergroot de herkenbaarheid van je bedrijf met een uniek logo.  

• folder of flyer: helemaal opgemaakt in de huisstijl van je zaak 
introduceer je de agenda bij jouw klanten.

• visitekaartje: dit blijft een handig instrument tijdens congressen en 
andere gelegenheden.  

• licentie voor de individuele gebruikersagenda: binnen je 
onderneming kan je ook meerdere agenda’s (en licenties) 
koppelen.  

• domeinnaam & hosting: een www-adres inclusief beveiligde 
opslagruimte van je gegevens.*  

• e-mailadressen: gekoppeld aan je domeinnaam, voor 
professioneel mailverkeer.*  

• unieke app.

Telesecretariaat Offitel gebruikt al 
vanaf dag één de Appoint agenda.  
We geloven immers heel sterk in  
een agenda waarop zowel beheerder 
als klant op een eenvoudige en 
laagdrempelige manier een afspraak 
kan boeken.

*optioneel

LOGO
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Appoint maakt een rechtstreeks contact tussen 
jou en jouw klant mogelijk. De online agenda 
voorkomt onnodige onderbrekingen en stimuleert 
een efficiënt afsprakenbeheer. 

Vraag nu een gratis demo aan en ontdek alvast 
deze voordelen van Appoint:

1. Eenvoudige en toegankelijke applicatie  
voor beheerders en klanten. 

2. Efficiëntere tijdsbesteding: telefonische 
oproepen dalen met ongeveer 70%. 

3. Je bereikt nieuwe klanten.

4. Up-to-date gegevens zijn altijd en overal 
beschikbaar, zowel om te consulteren  
als te bewerken. 

5. 100% betrouwbaarheid: een continue  
back-up zorgt ervoor dat je gegevens  
nooit verloren gaan. 

6. Eén centraal aanspreekpunt voor  
jouw volledig online platform. 

Ontdek nog meer voordelen op www.appoint.be 

voordelen  
op een rij

Valerie Gielen   
Dierenarts

Sinds ik gebruik maak van  
de Appoint online agenda 
zijn de wachttijden voor een 
afspraak een heel stuk minder 
en ik bereik nieuwe klanten.  
Het systeem is bovendien  
heel gebruiksvriendelijk.

Helpdesk 
Ondersteuning nodig? 
Contacteer onze 
klantendienst ! 

Gebruik je het online agendasysteem van 
Appoint? Dan kan je steeds een beroep doen 
op onze klantendienst voor vragen, advies en 
support.

Wil je een storing melden of heb je een 
specifieke vraag over de agenda-software? 
Bel ons dan op het nummer 089 39 08 39. 

Wij zorgen voor een snelle en discrete 
verwerking van jouw melding en zoeken naar 
een performante oplossing voor elke vraag. 

Om jou een optimale bereikbaarheid van onze 
klantendienst te garanderen, kan je ons ook 
contacteren via e-mail: helpdesk@appoint.be of 
via onze extra communicatiekanalen: 

	 facebook.com/appointbe 

	 twitter.com/appointbe 

		 instagram.com/appointbe



Weg naar Zwartberg 18/2 

3660 Opglabbeek

T 089 39 08 39 

F 089 85 69 29

BTW BE 0676.765.436

	 facebook.com/appointbe 

	 twitter.com/appointbe 

		 instagram.com/appointbe

www.appoint.be


