De voordelen van Eventure, het softwarepakket van Parthen, op een rij:
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Eventure maakt de registratie veel efficiënter, onder andere door
gestandaardiseerde procedures als registratie via internet.
Overzicht en controle houden is eenvoudig, óók door standaardprocedures en
standaardrapportages.
De programmatuur is flexibel en ingedeeld in modules, zodat maatwerk
mogelijk is. Stel samen met Parthen een pakket samen dat naadloos aansluit
Koop, maar ook huur is mogelijk.
Eventure maakt online betaling mogelijk wat de financiële zekerheid flink ten
goede kan komen. De ervaring leert dat deelnemers hierdoor beter betalen.
Zie met één druk op de knop wie zich heeft aangemeld, wie zal spreken,
enzovoort.
Alle gegevens zijn eenvoudig te verwerken. Exporteren naar een Excelbestand, deelnemers een brief sturen, een sms of een e-mail met en zonder
pdf-bestand; geen probleem.
Eventure maakt een snelle beoordeling van abstracts mogelijk, via internet.
Neem in één keer alle gegevens mee naar de locatie door middel van een
lokale kopie. Sta nooit met een mond vol tanden: check ter plaatse de
gegevens.
Ook zonder internetaansluiting blijven alle gegevens bereikbaar.
Het pakket is doeltreffend dankzij het gebruiksgemak.
Het pakket is het resultaat van 22 jaar schaven en schuren.
De kennis en ervaring van Parthen vormen misschien wel het grootste
voordeel: paraat wanneer het nodig is; in persoonlijk contact of via de website.

Nog iets over die voordelen
Gemak en service: de sleutelwoorden
Eventure maakt het mogelijk de registratie en abstract handling doeltreffend en
efficiënt te organiseren. Van grote tot kleine bijeenkomsten. Het softwarepakket geeft
inzicht en structuur.
De heldere interface en de gestructureerde processen zorgen voor een groot
gebruiksgemak en een efficiënte standaardisatie van de projecten.
De conference location copy van een congres maakt het mogelijk alle Eventurefunctionaliteiten die op kantoor aanwezig zijn, ook elders te gebruiken. Een kantoor
op locatie dus eigenlijk. Ideaal tijdens het evenement: alle gegevens zijn bij de hand
en bewerkbaar.
Opbouw in modules: standaard of op maat
De modulaire opbouw van Eventure maakt het mogelijkheid om een pakket op maat
samen te stellen. Beperkt of uitgebreid. Naar eigen inzicht, met advies van Parthen.
In overleg kan daarnaast ook een oplossing op maat ontwikkeld worden binnen het
systeem. Voor individuele toepassingen.

On- en offline: onafhankelijk van een internetverbinding
Eventure heeft een offlinegedeelte en een onlinegedeelte (de Internet Module). In het
offlinegedeelte kan een congres opgezet worden, kunnen de inschrijvingen en
abstracts beheerd worden, brieven en rekeningen verstuurd worden en meer: een
abstractboek maken, sessies beheren, verschillende rapporten en badges maken.
Gebruik maken van de Internet module maakt het mogelijk deelnemers zelf te laten
registeren, sprekers online hun abstracts te laten invoeren en reviewers online
abstracts te laten beoordelen. Rapportages aan de opdrachtgever en de scientific
comittee kunnen ook online verstrekt worden. De voordelen: geen heen en
weerverkeer van Excel sheets, pdf- en/of Worddocumenten; altijd en overal de meest
up to date informatie binnen handbereik; met één druk op de knop is informatie met
betrekking tot deelnemers en abstracts automatisch geïmporteerd in het
offlinegedeelte.
Brieven of een abstractboek opmaken, e-mailen? Geen probleem.
De integratie met MS Office zorgt er onder andere voor dat er naast de
standaardbrieven en -rapportages ook een eigen opmaak (of die van een
opdrachtgever) kan worden gehanteerd. Een abstractboek kan op de bekende wijze
opgemaakt worden in een standaard Worddocument. Communicatie via e-mail?
Eventure heeft een koppeling met MS Outlook, Lotus Notes of andere MAPI
ondersteunende E-mail clients. Ook het versturen in PDF-formaat is mogelijk.
Nog een voorbeeld: de ledenadministratie en beurshandling
Verenigingen kunnen ook de ledenadministratie bijhouden in Eventure. Deze
speciale module is gekoppeld aan de deelnemersmodule, zodat de klant het
ledenbestand kan gebruiken voor te organiseren congressen of andere
evenementen. Voor het bijhouden van een kleine beurs rondom een congres heeft
Eventure de mogelijkheid tot onder andere het registreren van standhouders en
medewerkers.
Aanschaf en installatie
De aanschaf van Eventure vraagt om maatwerk. Omdat het programma alles in huis
heeft om maatwerk te leveren, efficiënte oplossingen te bieden, mogelijkheden die
zonde zijn om te laten liggen. Daarom maatwerk. De accountmanager van Parthen
heeft alle kennis in huis om eventuele nieuwe gebruikers te helpen bij het bepalen
van het uiteindelijke Eventure-pakket. Want iedere organisatie is anders.
Parthen komt langs om Eventure te installeren. En dat is inclusief een uitgebreide
handleiding en een toelichting op de basisfunctionaliteiten van het programma. Dit
stelt gebruikers in staat om te werken met Eventure.
Werken met Eventure: support en training
Parthen biedt de gebruikers van Eventure een uitgebreide ondersteuning via een
helpdesk en een supportwebsite. Op deze website zijn de meest actuele
handleidingen, handige hulpbestanden, nuttige links en FAQ’s
te vinden.
In bepaalde gevallen is een training nóg handiger. Parthen biedt trainingen die

helemaal op individuele bedrijven en organisaties zijn toegespitst, van 1 tot maximaal
8 personen. Bij Parthen of op locatie.
Voorbereiding congres
Naast directe ondersteuning bij het gebruik van Eventure weet Parthen ook wat de
beste manieren zijn om een registratietraject op te zetten. Of, om nog een voorbeeld
te noemen, wat de kortste weg is naar een complete opmaak van de
registratiewebsite. Met of zonder de eigen huisstijl.
Gedurende het congres en na afloop
Ook tijdens een congres of ander evenement worden de kennis en ervaring van
Parthen vaak ingezet. Parthen biedt veel mogelijkheden voor on-site ondersteuning
tijdens het project. Daarnaast levert Parthen tijdelijke hardware, van één pc tot een
compleet netwerk. Het spreekt bijna vanzelf dat dit netwerk beschikt over de door de
klant gewenste modules van Eventure, inclusief alle bekende congresdata. Parthen
installeert dit netwerk en breekt het ook weer af. Maar de congresdata gaan niet
verloren, want Parthen zorgt dat die bij de klant worden geïnstalleerd.
Misschien gewoon eerst huren?
De aanschaf van Eventure hoeft niet altijd de beste optie te zijn. Soms gaat het om
een eenmalig project of is er een andere reden om niet meteen tot aanschaf over te
gaan. Eventure huren kan ook. En precies op maat. Niet iedere Eventure-gebruiker
heeft een van top tot teen uitgerust pakket nodig. Vandaar de modulaire opbouw van
Eventure. Dat brengt huur op maat binnen handbereik, maar maakt ook de aanschaf
tot een aantrekkelijke optie. Koop of huur wat nodig is en breidt later zo nodig uit.

