
                                                   

  

KAP Opleidingen 
gebruikt i-Reserve 

Verbetering van de workflow en inzicht in de 
reserveringen 

 

TEQA Webdiensten heeft voor Adviesbureau KAP haar eigen cursussen en het landelijke 
VCA examenaanbod via i-Reserve reserveerbaar gemaakt. 
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KAP Opleidingen 
gebruikt i-Reserve 
Verbetering van de workflow en inzicht in de 
reserveringen 

 
Introductie 
KAP Adviesbureau biedt VCA cursussen en examens voor diverse 
branches en werk situaties. De vele cursussen en planning van de 
examens door het hele land wordt nu vanuit i-Reserve ingepland. 

De wens was om vanuit hun huidige website die reeds 
geoptimaliseerd was voor de zoekmachine een deeplink naar ieder 
cursustype te maken om van daaruit de inschrijvingen te 
ontvangen. 

 

i-Reserve; 
flexibel voor 
Zzp, mkb en 
grootzakelijk 

   

i-Reserve is geheel op 
maat in te richten. Dit 
maakt dat i-Reserve 
inzetbaar is in vele 
verschillende sectoren. 
Dankzij de 
veelzijdigheid kan i-
Reserve zelfs voldoen 
aan al je functionele 
eisen en specifieke 
wensen. Alles is 
boekbaar met i-Reserve! 
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Requirements 
Zoeken naar examens per provincie, taal en type. 
Meerdaagse cursus plannen en reserveren 
E-mailtemplates met PDF bijlages voor bevestiging 
 
 

Doel 
Snel en gemakkelijk de vele landelijke VCA-examens inplannen en 
laten reserveren 

Inzicht in de reserveringen 

Limiet op beschikbaarheid van aantal plaatsen 

Automatische mail templates 

Resultaat 
TEQA Webdiensten heeft voor het VCA-examen aanbod van KAP 
Opleidingen een Zoek en Boek gemaakt. Deze pagina geeft de 
resultaten van de geplande examens duidelijk weer met een 
gemakkelijk in te stellen zoekfilter. 

Met een van-tot periode en een filter op Dagdeel, Examentype, Taal en 
de Provincie van het Examenlokaal; kom je simpel en snel bij het 
gewenste examen. 

 

 

 

  

Quote 
   

Dankzij i-Reserve zijn 
we ook buiten onze 
openingstijden 
bereikbaar voor het 
boeken van onze 
Brouwerij Tour. 

Hospitality Manager, 
Bierbrouwerij Grolsch 
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De VCA en andere (meerdaagse) veiligheidscursussen die KAP 
Opleidingen op hun locatie in Werkendam aanbiedt worden in het 
cursusoverzicht weergegeven. Daar kan een personeelsmanager of 
de cursist zelf selecteren welke cursus er gevolgd gaat worden. 

Na het kiezen van een Cursustype krijgt men een overzicht van de 
beschikbare data en kan direct een deelnemer worden ingeschreven 
voor de betreffende cursus. 

Eventueel worden meerdere cursisten (deelnemers) tegelijk 
ingeschreven. 

Middels onze e-mail templates worden automatisch berichten 
gemaakt. Eventueel zelf met dynamische PDF bijlage op basis van 
een template. Bij iedere reservering heeft men volledig inzicht in de 
status en communicatie die er is verzonden. 

Iedere reservering gaat middels een opgestelde workflow door een 
proces. Aan elke stap van de wokflow kan een actie worden 
gekoppeld zoals email versturen of factuur aanmaken. 
De workflow is op maat gemaakt en zorgt voor optimale 
samenwerking met de interne bedrijfsprocessen. 

Lees meer over de mogelijkheden van i-Reserve. 
https://i-reserve.nl/voordelen/ 

 

December 2017                  Toon van Doorn 

Meer informatie: 
https://i-reserve.nl 
https://www.kap-opleidingen.nl/ 
https://www.teqa.nl 

 

Contact TEQA Webdiensten 

info@teqa.nl 
030-670 5472 

Quote 
   

Ik was altijd wel zo'n 
half uur per reservering 
bezig om alles in orde te 
maken, mail te 
beantwoorden, 
bevestigen en dergelijke. 
Met i-Reserve is dat nog 
maar twee minuten en 
ik heb alles 
overzichtelijk in één 
systeem. 

Lia Valkering, 
Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis 


