
Blijf relevant 
voor jouw leden!
Bereik meer met de digitale transformatie van jouw ledenorganisatie



De wensen en behoeften van leden en ledenorganisaties evolueren 

met de tijd. Leden verwachten een persoonlijke benadering in relatie 

met hun vereniging. Medewerkers zorgen hiervoor door het creëren 

van online leden communities, het aanbieden van persoonlijke 

portals en het leveren van relevante content.

Wij staan garant voor een geïntegreerde en gebruiksvriendelijke 

totaaloplossing. Medewerkers kunnen optimaal samenwerken en 

leden voelen zich persoonlijk aangesproken door de organisatie.

Wij zorgen ervoor dat je de juiste keuzes maakt en dat de oplossing 

werkt voor jouw ledenorganisatie.

Verbeter de verbinding 
en versterk de relatie met 
bestaande en nieuwe leden Samenvatting
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Start de digitale 
transformatie!
Start nu de digitale transformatie van jouw ledenorganisatie. Door gebruik te maken van het bewezen 

platform Microsoft Dynamics 365, aangevuld met de door 9altitudes ontwikkelde brancheoplossing 

9A Membership Management, ben jij klaar om de verwachtingen van jouw leden in te vullen!

Branchekennis en onze branche 
specifieke oplossingen
9altitudes heeft meer dan 30 jaar uitgebreide 

branchekennis. En op basis van deze kennis 

hebben wij branche specifieke oplossingen 

ontwikkeld voor ledenorganisaties.

Succesvolle implementaties 
Onze jarenlange kennis en ruime ervaring in 

het bedienen van ledenorganisaties stelt ons in 

staat onze totaaloplossing volledig in te richten 

naar de behoeften van jouw organisatie. 

Onze brancheoplossing wordt 
succesvol ingezet bij o.a:
• Brancheverenigingen

• Belangenorganisaties

• Beroepsorganisaties

• Bonden

• Federaties

• Koepelorganisaties

• Politieke partijen

• Verenigingen

• Werkgeversorganisaties

Microsoft Dynamics 365
Onze standaardoplossing is ontwikkeld op het Microsoft Dynamics 365 platform en integreert 

feilloos met Microsoft Office producten en bestaande systemen. Daarnaast schaalt en ontwikkelt 

onze oplossing eenvoudig met jouw ledenorganisatie mee, waardoor je verzekerd bent van de juiste 

oplossing en de juiste partner voor de lange termijn.

Standaard 
functionaliteiten  
Bovenop de functionaliteiten van 

Microsoft Dynamics 365 bevat 

onze ledenoplossing branche 

gerelateerde functionaliteiten: 

• Abonnementen

• Contributie en inning

• Cursus- en opleidingenbeheer

• Donaties en fondswerving

• Dossiers en cases

• Evenementenbeheer

• Gremia en samenwerken

• Integratie financiële systeem

• Leden- en relatiebeheer

• Leden selfservice portal

• Ledencommunities

• Lidmaatschappenbeheer

• Marketingcampagnes

• Projectenbeheer

• Register en punten
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De totaaloplossing voor 
ledenorganisaties!
Wij bieden een bewezen totaaloplossing waarmee leden en medewerkers optimaal worden bediend. 

Dit noemen wij 9A Membership Management en is speciaal ontwikkeld voor de behoeften en 

uitdagingen van ledenorganisaties. 

 

Denk aan portals met selfservice mogelijkheden, volledige ledenadministratie, dossierbeheer, 

contributie en -inning, projectmanagement en relatiebeheer. 

Al deze onderdelen zijn onmisbaar voor elke moderne ledenorganisatie. Met behulp van onze 

oplossing, bovenop de solide basis van Dynamics 365, ben je klaar voor de toekomst. 

Start snel
Onze aanpak combineert snelheid en kwaliteit met risico- en budgetbeheersing. Het doel is altijd 

snel werkende software in een end-to-end bedrijfsaanpak. En vanzelfsprekend met de directe 

betrokkenheid van de opdrachtgever. 

D9A Kickstart for Members
Door opgedane kennis en uitgebreide ervaring bieden wij standaard een compleet pakket aan. Een 

pakket dat zorgt voor een direct werkbaar systeem. Dankzij deze D9A Kickstart for Members maak je 

een vliegende start in de implementatie.

Door deze specifieke set aan meegeleverde instellingen en data profiteer je maximaal van de 

branchekennis van 9altitudes. Als voorbeeld noemen we 3 specifieke Kickstart-functionaliteiten:

Binnen de Kickstart is standaard AVG-functionaliteit toegevoegd voor het efficiënt verwerken van 

o.a. aanvragen voor het anonimiseren of verwijderen van (persoons) gegevens. 

De aanhef-functionaliteit helpt met het besparen van tijd en maakt communicatie persoonlijker. Met 

de aanhef-functionaliteit wordt de benodigde aanhef op de juiste wijze vermeld.

De postcode-functionaliteit zorgt voor consistente en up-to-date adres informatie in de database. 

Deze functionaliteit maakt het mogelijk dat automatisch de juiste straatnaam en plaatsnaam worden 

ingevuld op basis van de ingevoerde postcode.
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De totaaloplossing voor ledenorganisaties is ontwikkeld door:

9altitudes
9altitudes
Wij zijn sinds 1986 actief als integrale IT-dienstverlener en gespecialiseerd in de implementatie, 

optimalisatie en beheer van Microsoft Dynamics 365 ERP, CRM en PowerBI. Wij ondersteunen onze 

klanten bij hun digitale transformatie, transitie naar de cloud en optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Kwaliteit en zekerheid 
Als Microsoft Gold Partner staat kwaliteit en 

zekerheid voorop. Door permanente educatie 

van medewerkers, waarbij persoonlijke 

ambities bedrijfsdoelstellingen voorop staan, 

ruime ervaring met implementaties van 

informatiesystemen bij bedrijven variërend van 

enkele tot duizenden medewerkers, toegewijde 

branchefocus en effectieve communicatie met 

betrouwbare leveranciers, zijn wij de zakelijke 

internationale zakenpartner bij uitstek. 

Voorspelbare resultaten 
Voor het succesvol implementeren gebruiken 

wij beproefde implementatiemethoden. 

Afhankelijk van de situatie kiezen wij samen de 

methodiek die het beste past bij de organisatie 

en het succes van het project waarborgt.

Jouw aanspreekpunt  
Graag laten wij je zien wat 9altitudes voor jouw 

ledenorganisatie kan betekenen. Neem contact 

op met onze specialist voor meer informatie.

Jaap Heutink 

T. 06 - 10205589 

E. jaap.heutink@9altitudes.com Digitaal succes kan niet van vandaag op morgen 
worden bereikt. Het is een voortdurende reis. Een 
samenspel van ambitie, strategie, veranderbereidheid 
en technologie. De eerste stap bepaalt jouw 
bestemming. Ben je er klaar voor?

9altitudes stelt je in staat om digitale topprestaties te 
leveren. Met een 360°-benadering van digitalisering. 
Een focus op een betere toekomst. En end-to-end 
bedrijfsoplossingen die jou in staat stelt het beste van 
jezelf te geven.

Jouw digitale reis begint hier. 
Laten we samen de eerste stap zetten.
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9altitudes Nederland 

Anna Horstinkstraat 1 

1382 MN Weesp 

 

www.9altitudes.com 


