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“ We zitten midden in een
digitale revolutie gevoed en
versneld door spannende
tijden maar wij blijven altijd
gaan voor het beste resultaat
van jouw events. Want al is de
toekomst onbekend, hij is niet
ondoordacht.”
JORN DOCTER | CEO Magic Hospitality
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Reportage

HORECA

IN CORONA TIJD
“Het kabinet overweegt extra landelijke maatregelen te treffen om de toename van het aantal corona
besmettingen een halt toe te roepen”. Dit bericht hebben we in 2020 & 2021 meermaals gehoord. Na
de eerste intelligente lockdown en de prachtige zomer kwam dat ook afgelopen winter weer uit de
mond van onze Minister-President.
De eeuwige optimist (wat veel horeca ondernemers zijn!) zag zijn glas halfvol en ging nadenken over
wat nog wel kon. Het varieert in Nederland van langdurige initiatieven tot eenmalige acties. De gemeenschappelijke deler in dezen: de gast, gastvrijheid & ondernemerschap. Te leuke en te mooie
initiatieven om niet te delen, dus hierbij een serie voorbeelden vanuit de horeca van afgelopen jaar:
•

De (ondertussen breed bekende)Take Away;
massaal storten de ondernemers in Nederland
zich op afhalen en thuisbezorgen van menu’s,
borrelboxen, high-tea’s, ontbijt en andere fijne
pakketjes.

•

Online live kooklessen waarbij de gast vooraf
thuis al alle ingrediënten heeft ontvangen. Op de
avond zelf is er via het internet een live verbinding tussen de gast thuis en de chef in de keuken.
Zo kan de gast thuis, met de mooiste ingrediënten, het menu maken en geeft de chef via de live
verbinding de toelichting op de bereidingswijze.

•
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Kleine gerechten verkopen vanaf de parkeerplaats via een foodtruck. Een leuke manier om
toch in contact te blijven met de vaste gasten
en met het ‘vak’ eten en drinken bezig te blijven.
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Van speciale soep tot taart en van verse friet
tot oliebol, niets is te gek. En als aanvulling een
grabbelton voor de kids! Voor een kleine prijs kan
men in de grabbelton mooie prijzen winnen in de
vorm van bijvoorbeeld dinerbonnen en uiteraard
ook wat prullaria. Hartstikke leuk, en geheid dat
iedereen die oliebollen of soep komt halen, meedoet en even grabbelt in de ton.
•

Ruimte binnen de locatie die niet gebruikt wordt.
Is er een ruimte op de locatie over? Organiseer
samen met een locatie sportschool een fitness
lunch, yoga ontbijt of een kickbox aperitief; ontvangst met smoothie – sporten en een gezond
food item na afloop.

•

De wandel pakketjes met lekkernijen voor onderweg zijn ook populair. De gast ontvangt koffie/

thee in een to go beker en iets lekkers voor onderweg en vervolgt daarna de route. De culinaire
fietstocht heeft ook zijn intrede gemaakt; samen
met collega horeca locaties in de omgeving een
fietstocht uitzetten en bij iedere locatie een gerechtje bij de take away afhalen.
•

Samenwerking met nieuwe partners zoals hotels, kinderspeelplekken en beautysalons. Het is
lucratief om uit deze samenwerking een win-win
situatie te halen door een pakketprijs te bieden
van 1+1=3.

Als we nu vooruit kijken is de belangrijkste vraag; als de horeca weer open mag,
gaat alles dan terug naar het oude? Of is
de horeca blijvend veranderd? Wij zien
hierin 3 trends:

1.

De QR code om snel bij de tafel zelf te
bestellen of bij de kassa contactloos af te
rekenen, zal zeker blijven en verder groeien.

2.

De merchandise van de ondernemer zoals
eigen gemaakte kruidenmélanges, thee
en kookworkshops voor thuis zijn zodanig
lucratief, dat het de moeite waard is om te

Maandenlang niet naar de horeca

blijven verkopen. Zo wordt de naams-

kunnen, zorgt ervoor dat de gemi-

bekendheid vergroot en wordt er nog wat
extra bijverdiend.

ddelde Nederlander staat te popelen om weer het terras op te gaan,
feestjes te vieren en de verloren
tijd in te halen!

3.

Waar voor de Corona de afhaalmaaltijden
vooral snel en simpel waren zoals pizza,
soep, burgers en spareribs, is er een nieuwe
trend ontstaan. Thuis zélf de sterrenchef
spelen door slechts een aantal kleine handelingen, te verrichten van een 3 gangen
menu van de lokale chef zoals roeren en
opwarmen.
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Geschreven door: Ilona

Vijn

Werkzaam bij Magic sinds eind 2018.
Functie: COO
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Manager

bij Magic Hospitality

Wordt blij van: Zwemmen,

city trips
en mijn Franse bulldog Cuba

DIGITALISERING
HELPT IN (ZOMER)PIEK
Tijdens een van mijn locatie bezoeken komt de
aap uit de mouw. “We zijn bang dat we met de
digitalisering het persoonlijk contact verliezen”.
Het is (helaas) in de 21ste eeuw een veel gehoorde
uitspraak en gedachte. Deze gedachte, die bekeken
wordt vanuit de locatie en niet vanuit de gast, is
een kleine houvast voor de huidige werkwijze. Niets
is lastiger dan een mens met zijn eigen routines te
veranderen. Ondanks dat de horeca de opmars van
digitalisering en e-commerce blijft voelen, hebben
veelal de hotels zich snel aangepast aan deze nieuwe realiteit. Het online reserveren en boeken van
een hotelkamer is ondertussen heel gewoon. Maar
het online aanvragen en deels zelf samenstellen
van een trouwdag of een ander event, dat is voor
sommige locaties nog een brug te ver. Ik ga altijd
graag deze uitdaging aan en help met veel plezier
de locaties die meegaan in de digitale werkwijze.
De grote verandering van het (bijna volledig)
thuiswerken, zorgt voor een andere manier van

“We zijn bang
dat we met de digitalisering
het persoonlijk contact
verliezen”
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gastcontact. Zowel de particuliere, als de zakelijke
gast zit thuis en is heel benieuwd naar uw locatie!
De office manager die alvast de trainingen voor
eind 2021 wil regelen en vastleggen, kan nu eenmaal niet naar uw locatie komen. Het bruidspaar
kan (nog) niet langskomen om de locatie in volle
glorie te aanschouwen. Deze ontmoetingen vinden
nu veelal digitaal plaats, aangezien ook uw event
manager tegenwoordig vanuit huis werkt.
De verandering om van ‘op locatie’ naar thuiswerken te gaan, is door de Corona versneld. De behoefte van de gast om zelf zaken te kunnen regelen op een tijdstip dat het men het beste uitkomt
zonder tussenkomst van een contactpersoon, was
echter al veel eerder voelbaar. Voor het boeken van
een hotelkamer, het reserveren van een tafel in een
restaurant of het boeken van een vliegtuigstoel,
is het al heel normaal dat je dit zelf doet. Dat zou
ook gebruikelijk moeten zijn voor een meeting- of
vergaderruimte. Op de horeca locaties waar ik
werk, zijn we stap voor stap deze online verandering aan het maken. Een heel mooi proces waarbij
(nu al) 83% van de gasten aangeeft dit een goede
aanvulling te vinden op de huidige werkwijze. Voor
de overige gasten die niet online wil reserveren of

boeken, omdat ze een e-mail of telefoontje fijner
vinden, is natuurlijk genoeg persoonlijk contact
beschikbaar. Het voordeel is, dat het internet 24/7
aanwezig is en dus ook na reguliere kantooruren
kan de gast zijn verzoek en reservering maken. Hier
wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt; van
bruiloft tot congres inclusief de combinatie met
hotelkamers. Hiermee brengt de tool efficiëntie in
het team en duidelijkheid naar de gast. Want; wie
wil er tegenwoordig nog twee dagen wachten op
een offerte?

gezet? Volgens mij niet. Er zijn veel geluiden vanuit
de horeca locatie eigenaren & event managers die
verder koersen naar het digitaliseren van diverse
processen om zo meer tijd over te houden voor
kwalitatief contact met de gast. Ook de gast houdt
hier een blijvende positieve herinnering aan over.
Gelukkig blijft elke locatie anders met zijn eigen
cultuur & wensen!

De efficiëntie blijkt wel uit de tool; waar voorheen
een locatie nog 30 minuten bezig was met een
offerte wordt dat nu teruggebracht naar slechts 5
minuten voor een offerte geheel op maat. Met de
stappen die daarna geautomatiseerd zijn, zoals de
to do’s, draaiboeken, partysheets, emails en (aanbetalings)facturen is de eventmanager niet alleen
volledig ‘in control’ maar ook volledig ontzorgd
in stappen die geautomatiseerd kunnen worden,
zodat er meer tijd overblijft voor het echte klantcontact.
Is dit nu een piek vanwege corona? Of wordt deze
digitalisering het komende jaar weer in de koelkast
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KLANTCASE:

HOTEL
THEATER
FIGI
Dat je tijdens de coronacrisis je gehele bedrijf
toekomstbestendig kan maken, blijkt wel uit
deze klantcase van Hotel Theater Figi in Zeist.
Het normaal zo bruisende hotel-theater heeft
deze ongewild stille tijd gebruikt om de gehele
bedrijfsvoering te automatiseren via verschillende cloud-based toepassingen. Je kunt wel
stellen dat deze omschakeling één van de
grootste ICT-projecten is die je als hotel-theater
kan ondernemen.
FIGI is het afgelopen jaar overgestapt op Exact
Online (boekhouding), MEWS (hotelsysteem), ASSA
ABLOY (sleutelsysteem), Magic (eventsysteem),
Lightspeed (kassasysteem), Formitable (tafelreservering) en Office 365 (kantoorpakket). Deze
cloudbased-systemen sluiten allemaal goed op
elkaar aan en worden constant doorontwikkeld.
Alle systemen zijn nu altijd te bereiken op verschillende devices, gemakkelijk op de vloer, maar ook
vanuit huis; erg belangrijk in deze tijd. Het andere
grote voordeel van deze systemen is, dat erg veel
geautomatiseerd is: van het genereren van een
offerte tot facturatie en aftersales. Dit geeft zowel

‘De implementatie van Magic verliep
soepel en we zijn al snel gewend aan de
digitale offertes via de tool. Het gaat
zoveel sneller en makkelijker. Ook zijn
we enthousiast over de koppeling met
MEWS; hoe meer er geautomatiseerd
kan worden hoe beter. FIGI is hiermee
klaar voor de toekomst!’
Tim Huisman, Sales & Revenue Manager
bij Hotel Theater Figi:
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de afdelingen receptie, sales als administratie
veel tijdwinst. Deze tijd kunnen de medewerkers
van FIGI dan besteden aan de gast, want die blijft
natuurlijk altijd het belangrijkste.
De opstart van dit ICT-project is in samenwerking met de leveranciers gelukkig goed verlopen.
Natuurlijk moest de digitalisering voor elke
generatie gebruiksvriendelijk zijn. Daarom heeft

FIGI verschillende testen uitgevoerd tijdens een
pre-opening met proefslapers in alle leeftijden. De
eerste reacties waren enthousiast en het FIGI-team
weet tijdens de heropening steeds beter haar weg
te vinden in alle nieuwe systemen. Ze zijn klaar
voor een mooie zomer en kijken uit naar alle gasten die zij weer mogen ontvangen!
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Interview met: Jorn

Docter

Functie: Oprichter

en CEO van

Magic Hospitality Manager
Wordt blij van: Hardlopen, Italie,

Whiskey en de Kamado Barbeque

CLOSE-UP: VAN START UP NAAR SCALE UP

MAGIC HOSPITALITY
MANAGER

Facebook, Airbnb, Uber… we kennen allemaal wel buitenlandse startups die zich in korte tijd
hebben ontwikkeld tot miljoenen bedrijven. Prachtige succesverhalen, maar de inspiratie die
je daar als ondernemer uit kunt halen is natuurlijk ook dichter bij huis te vinden. Iedere dag
starten zo’n 500 mensen een eigen onderneming. Achter de oprichting van de vele succesvolle
bedrijven die Nederland rijk is, gaan vaak de mooiste verhalen schuil. Bijzondere ervaringen en
ondernemerslessen die het waard zijn om te delen. Daarom een close-up van de Magic Hospitality Manager; een succesvolle startup in de digitalisering van Hospitality uit Amsterdam.
Het verhaal van oprichter en CEO Jorn begint in
Zandvoort waar een horeca eigenaresse zich verbaast over hoeveel tijd alle offertes, communicatie
en facturen kosten ten opzichte van het klantcontact. Ze zei “voordat een offerte getekend werd voor
akkoord had ik al 6 keer de hapjes gewijzigd, 4 keer
het aantal gasten aangepast en 3 telefoongesprekken gevoerd over de aankleding”. De ouderwetse
garde verzoekt iedereen altijd om langs te komen,
rondleidingen te verzorgen, offertes in PDF te
mailen, wijzigen, nog een keer te mailen en nog een
keer te mailen en nog een keer…“ Het idee achter
Magic bleek even simpel als geniaal; een online
platform waar je alle offertes in ontvangt, die de
gast zelf al heeft aangemaakt. Zo weet je gelijk hun
wensen zodat je bij de eerste ontmoeting gelijk
inspeelt op hun voorkeuren. Dat in de online omgeving alle extra’s te vinden zijn die de gast zelf kan
toevoegen aan de offerte zoals een verlanglijstje en
planningstool, zorgt voor een extra (gastvrije) beleving en efficiëntie.
12

Magic Makers Magazine | Summer Edition

Hoe simpel het hierboven is beschreven, zo complex was de weg er naar toe. Hoewel de horeca er
met de paplepel is ingegoten bij Jorn had hij niet
van te voren verwacht dat het zo’n gat in de eventmarkt zou zijn. Vanuit diverse bijbanen tijdens zijn
studententijd in o.a het pannenkoekenrestaurant
en daarna in zijn professionele carrière bij Luchtvaartcateraar Gate Gourmet, bleef de online wereld
hem prikkelen. Nadat nota bene zijn eigen zus, de
horeca eigenaresse uit Zandvoort, de praktijkervaring rondom de offertes & communicatie met hem
deelde, was het eerste zaadje gepland. Samen met
mede oprichters Gert-Jaap Hertgers en Stefan van
der Kaa, die beide volledig opgeleide IT’ers zijn,
werden de eerste pagina’s van de online Magic Hospitality manager als SaaS gebouwd in 2015. Het was
echt pionieren in die tijd. Naast de fulltime baan die
alle heren uitoefenden werd in de vrije uren gewerkt aan het Magic systeem. Ze kennen elkaar op
dat moment een jaar of 10 en werden naast colle-

heid per functionaliteit. In plaats van een email te
ontwerpen maken we een hele e-mail module. En
in plaats van een klantprofiel te schrijven maken
we een hele CRM”.
Ambitieuze plannen van het drietal die de leercurve van het ondernemerschap omarmde. “Je gaat
testen, loopt tegen fouten aan, ziet dat een flow
ergens niet goed loopt en bent zo voortdurend aan
het optimaliseren. Als ik heel eerlijk ben, durf ik
wel te stellen dat we dat proces een beetje hebben
onderschat. Daar komt nog bij dat ik behoorlijk perfectionistisch ben, iets dat in die fase niet echt in je
voordeel werkt als je op zoek bent naar een minimal viable product - maar dat is dan ook gelijk de
kracht van Magic: het hele proces zit er in waarbij
we de gebruiker en de gast in het middelpunt zetten, dus het werkt wel!.” Door de intrinsieke drive
lukte het om in augustus 2018 officieel de SaaS
markt te betreden. De grootste drive was en is ‘de
gast een betere ervaring te bieden’; niet denken aan geld verdienen dus, maar volle bak er voor
gaan om daar de nummer 1 in te worden.

ga’s ook gelijk compagnons. Jorn is conceptueel en
op procesniveau sterk en Gert-Jaap en Stefan zijn de
basis van IT codering gaan schrijven. De taken waren
helder verdeeld; Jorn zorgde voor locaties die met
het systeem wilde gaan testen en harkte alle feedback binnen om zo nog beter te worden. Gert-Jaap
en Stefan bouwde de ontvangen verbeterpunten en
wensen om in nieuwe functionaliteiten. “Je kunt zeggen dat Magic voor & door de horeca locaties zelf is
gemaakt, doordat al onze wensen er in terugkomen”
Aldus de eigenaresse in Zandvoort.
De belangrijkste fase maakt het systeem in de begin
jaren door. Het geloof in het systeem en de digitale verovering van de eventmarkt als potentieel,
zorgde ervoor dat de heren hun vaste baan vaarwel
zeiden en zich 100% gingen focussen op Magic. De
basis werd het belangrijkste: een uniek online platform waarbij de locatie en het team voor elk evenement vanuit één bron van informatie werkt. Van
een offerte maken, boeken en betalen, beheren en
plannen, agenda met zaalbeheer, keuken- en banquetingsheets tot aan de facturatie en administratie. Jorn was dagelijks te vinden op een van de
10 testlocaties (o.a Kerckebosch, Kasteel Wijenburg,
De Vertrekhal en Beachclub n5). “Durf met de locatiemanagers in gesprek te gaan. Hoe kritischer de
feedback hoe beter. Zo kregen we het juiste spoor te
pakken. Daarnaast keken we ook naar de schaalbaar-

“Het is fantastisch om te zien hoe blij
evenementenlocaties worden van Magic,
daar doe je het voor!”
“We hebben een ziel erin zitten, dat is echt heel
belangrijk. Het is fantastisch om te zien hoe blij elke
evenementenlocatie is na de implementatie en dan
echt de vruchten van de nieuwe werkwijze plukt.
Daar doe je het voor! Iedereen komt bij ons in een
warm bad terecht. Zowel locaties als medewerkers
want inmiddels is het bedrijf gegroeid van 3 naar
20 team members en heeft Magic al twee verhuizingen meegemaakt en staat nu de derde verhuizing op de agenda voor begin 2021. “We zijn begonnen op de zolderkamer en gaan nu weer terug naar
die oorspronkelijk sfeer. We gaan intern verhuizen
van de 2e naar de 3e etage in het grachtenpand
aan de Brouwersgracht in Amsterdam. Aangezien
de 3e etage ook nog uit twee verdiepingen bestaat
wordt de bovenste ‘zolder’ etage omgetoverd tot
kantoortuin met 20 werkplekken met aangrenzend het befaamde Amsterdamse dakterras. Bij
de entree van het kantoor is een bar geplaatst,
ideaal om elkaar te ontmoeten en bij te praten.”
Overal hangen foto’s van de locaties, implementaties, brainstormsessie en nieuw te ontwikkelen
functionaliteiten. “Het is belangrijk dat iedereen
in het team, van implementatiemanager tot PhP
ontwikkelaar, weet waarom Magic bestaat, voor wie
we het doen en wat de toekomstvisie is. Naast alle
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input die gegeven wordt door de locaties hadden
we nooit zover kunnen komen zonder de juiste
mensen op de juiste plek die net zoveel geloof in
Magic hebben als de oprichters.”
We gaan een stapje terug naar augustus 2018
waar de officiële lancering van Magic wordt gevierd in Beachclub n5 in Zandvoort. De plek waar
het allemaal begon. Alle locaties die hebben meegewerkt de afgelopen jaren worden in het zonnetje gezet en nieuwe medewerkers worden geïntroduceerd. “Op dat moment bestond Magic alleen
nog uit een bruiloft event module die gericht was
op de particuliere gast. Kort daarna in 2019 wordt
ook de zakelijke module hieraan toegevoegd en
volgt daarna functionaliteit op functionaliteit. De
mond tot mond aanbevelingen volgde elkaar in
rap tempo op en er ontstond een wachtrij aan
locaties die met ons wilde werken. Op dat moment besefte we dat we goed bezig waren!” Het
drietal besluit om bij hun kernwaarde te blijven en
nog meer tijd in het optimaliseren en het uitbreiden van het systeem te investeren. Nieuwe team
members werden aangenomen om de implementaties op vijfsterren niveau te verzorgen, een support team werd opgezet en er werden nieuwe designs gemaakt. Het officiële eenjarig bestaat werd,
ook weer, in Beachclub n5 gevierd in november
2019. Een mooie groep van ongeveer 100 mensen
die stuk voor stuk hun bijdrage hebben gegeven
sinds ze met Magic werken. In 2020 werden overal
de puntjes op de i gezet om in 2021 van startup
naar scale up te gaan. Maar toen kwam Corona.
“Ook als leverancier van de horeca merkte wij de
klap”. Gelukkig is het geloof zo groot waardoor er
besloten is via zusterbedrijf Reviews international (waar CTO Gert-Jaap Hertgers zich op richt) te
investeren in Magic en konden wij blijven ontwikkelen in het systeem. Er zijn nog nooit zoveel
updates uitgevoerd als tijdens de Corona periode.
Uit deze moeilijke tijd hebben we, met bepaalde
mogelijkheden, toch het beste eruit kunnen halen.
Uit onderzoek van Microsoft blijkt maar dat 1 procent van de start-ups succesvol is. Dat is bijzonder
weinig! Er was de afgelopen jaren een wat romantisch beeld ontstaan van de startup wereld: jonge
gasten die geweldig mooie bedrijven opzetten.
Maar uit allerlei onderzoeken blijkt nu dat slechts
een klein percentage echt succesvol is. Er is ook
een plukje dat best een mooi winstgevend bedrijf
heeft opgezet, maar de helft gaat binnen een paar
jaar failliet en is dus gewoon weg. “Als 99% het
niet redt, snap je hoe moeilijk het is om niet op te
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geven. Maar dat is ook gelijk de oplossing: gewoon
nooit, niet, nada, never opgeven. Hoe moeilijk het
ook is en welke consequenties je ook moet aanvaarden. Bij een on-afbreekbaar geloof in je visie
blijf je simpelweg je pad volgen en word je vanzelf
die ene procent” Aldus de oprichters.
Ondertussen hebben bekende en grote merken
een gemene deler. De topmannen als Steve Jobs
van Apple en Elon Musk van Tesla hebben heel
goed gekeken wie ze in huis haalden. Jobs heeft
ooit gezegd dat hij 25 procent van zijn werktijd aan
recruitment besteedde, Musk beweert dat hij de
eerste 1000 mensen die voor Tesla kwamen werken stuk voor stuk recht in de ogen heeft gekeken.
“Het is belangrijk dat je bewust bent van het belang
van talent. Zoek in je netwerk naar mensen met de
juiste kennis, drink een kop koffie met ze en loop
het functieprofiel door. Als je van 200 naar 220
mensen gaat, kun je je een foutje veroorloven. Maar
in onze situatie als je van drie naar twintig gaat niet,
want dan ben je zo kwetsbaar.”
“Ondanks de Corona hebben we dit jaar toch weer
veel nieuwe locaties aan onze community mogen
toevoegen en kan ik niet anders zeggen dat we zeer
positief tegen 2021 aankijken. Wij zijn klaar om de
markt verder te veroveren!”

Mijn tips voor ondernemers:
•

Zorg eerst dat je je product op orde hebt en
niet te snel gaat opschalen. Als de klant je
helemaal top vindt, komt de rest vanzelf.

•

Je team is het belangrijkst; vooral zij moeten
geloven in jou en je visie

•

Houd focus en luister, luister en dan nog
meer luisteren. En trek daarna je eigen plan!

Een gedetaileerde offerte in een
handomdraai

OVER MAGIC
Wij zorgen voor nieuwe, revolutionaire
en efficiënte online oplossingen bij feest-,
vergader- & trouwlocaties. Veel achterliggende processen kunnen tegenwoordig
online, automatisch en digitaal. Maar er
zijn weinig systemen die écht precies doen
wat u nodig heeft. De Magic Hospitality
Manager is daarom in samenwerking met
event locaties ontwikkeld. Hierdoor is een
manager ontstaan die unieke functies
brengt en uw (administratieve) processen
op een specifieke manier ondersteunt en
automatiseert. Zo houdt u juist meer tijd
over voor de persoonlijke aandacht die
elke gast verdient.
Magic is opgericht in 2016 door CEO Jorn
Docter, CTO Stefan van de Kaa en GertJaap Hertgers.

Klantenbeheer
Offertes maken
Feestbeheer
Agenda
Partysheets
Facturatie
Statistiek
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EEN KIJKJE
IN DE IMPLEMENTATIE
KEUKEN
De overstap van papier naar digitaal wordt als groots ervaren. Het team van Magic Hospitality
manager draait hier echter zijn hand niet meer voor om. Als voorloper van in de Cloud werken,
hebben zij ruimschoots ervaring van het omzetten van horeca locaties die nu met bijv. Word/
pdf of een server based systeem werken. Ook benieuwd hoe het team dat aanpakt? Hierbij een
kijkje in de implementatie keuken. Er kan veel weerstand komen vanuit medewerkers die er
niet mee willen of kunnen werken, of verandering simpelweg eng vinden. Om deze situatie te
voorkomen, is er een visie en een stappenplan opgesteld om de software-implementatie wél
succesvol te maken.
“Een hele verandering voor uw organisatie; en dat is
altijd lastig. Een systeem staat ook nooit op zichzelf
en daarom hebben wij een ‘5 sterren service’ in het
leven geroepen. Daardoor assisteren wij zo ver en
zo vaak als mogelijk. Wij begeleiden het volledige
implementatietraject en doen allereerst het meeste
werk. Uw account wordt eerst zo optimaal en volledig mogelijk ingevuld door Magic zelf, waarna we
samen aan de slag gaan” aldus implementatie- en
accountmanager Sylvie Meijer.
Het zijn 6 stappen die de basis zijn voor de tijdslijn
die we samen afspreken. Wij komen altijd op locatie
en door onze achtergrond in de horeca zijn we
naast trainer van het systeem ook sparringpartner
over uw huidige beleid. Zijn de zaal prijzen nog
up to date? Maakt u offertes conform het laatste
gebruiksgemak? Hoe deelt u informatie binnen het
team (zoals last minute wijzigingen) en hoe is de
afstemming tussen het event team en uw boekhouder? Allemaal heel concreet en op basis van uw
wensen, uw werkwijze, trends en ons advies, wordt
uw Magic account op maat ingevuld. “Op de eerste
afspraak komen we vaak binnen als consul-
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tant en tijdens de tweede afspraak zijn we trainer. In
de laatste fase van de implementatie zijn we coach
en stellen we vooral vragen en helpen we met de
laatste puntjes op de i. We laten een locatie nooit los
en blijven altijd betrokken. De combinatie van een
uniek systeem en onze service, is onze kracht” aldus
Ilona Vijn.

De 6 stappen bestaan uit:
01
UW HUIDIGE ASSORTIMENT & FOTO’S worden
door Magic ingevuld. (Op basis van brochures,
huidige offertes etc.)
02
DE MANAGER WORDT SAMEN MET U
GEDETAILLEERD DOORLOPEN en verder geoptimaliseerd. Teksten, e-mails, instellingen etc.
Dit duurt doorgaans enkele (volle) dagen.
03
UW HUIDIGE OFFERTES INVOEREN. Samen
worden uw bevestigde feesten en betalingen in
Magic ingevoerd.
04
MAGIC KOMT BIJ U LANGS VOOR TRAININGEN.
Hoewel Magic erg vanzelfsprekend werkt wil uw
personeel misschien meer uitleg.
05
DE “WIDGET” OP UW WEBSITE PLAATSEN: Een
registratieformulier voor nieuwe offertes, een
vergader- boekingsmodule en een login voor
bestaande klanten. Magic regelt deze specifieke
implementatie, indien nodig, met uw webdesigner.
06
BRENG UW KLANTEN OP DE HOOGTE dat ze nu
de offerte online kunnen inzien, of het feest kunnen organiseren! Uiteraard blijft Magic u hierna
ondersteunen waar nodig.

Hendrik-Jan Lip en Henriëtte Waaijenberg,
eigenaren Narline.

LOCATIE:

Narline

Eind 2019 opende Hendrik-Jan Lip en Henriëtte
Waaijenberg een prachtig nieuw horeca bedrijf
genaamd ‘Narline’. In deze idyllische monumentale boerderij in Zuidwolde zat voorheen
de Groene Lantaarn (2 Michelinsterren welke
verhuisd zijn naar Staphorst).
Er is zes maanden keihard gewerkt om deze locatie om te toveren tot een gloednieuw restaurant
Narline.
Maar dan slaat de corona toe, en dat komt hard
aan! “Zeker als je net een nieuw horecabedrijf hebt
opgestart” vertelt Henriëtte. Zij vertelt ons over de
impact die de maatregelen omtrent COVID-19 tot
dusver heeft gehad bij Narline.
“Tja, Corona heeft impact op ons allemaal. We kunnen ons het moment nog zo voor de geest halen.
Zondagavond 15 maart, kwart over 5, persconferentie met de mededeling: ‘de horeca gaat dicht vanaf
vanavond 18.00 uur’. We keken elkaar aan, dat is
met 3 kwartier… Dan moet ons bedrijf leeg zijn?
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Als je een nieuw horecabedrijf hebt, die 3 maanden
gedraaid heeft, is dat toch echt wel heel erg zuur
als je dan gelijk ook weer 3 maanden dicht moet.
We kunnen geen cijfers laten zien uit 2019 want
toen bestonden we nog maar 2 weken en daardoor
kregen we nauwelijks overheidssteun. Toch bleven
we positief. We waren nog aan het verbouwen in
onze monumentale Bijschuur. Deze locatie zou onze
feestlocatie worden voor bruiloften, verjaardagen
en bijeenkomsten van de zakelijke markt. Een feest
geven is in deze tijd niet mogelijk, dus toen we weer
mochten gaan draaien op 1 juni, gebruikten we
die ruimte als verlenging van ons restaurant. Na 1
juni draaiden we goed, ondanks alle beperkende
maatregelen wisten we de 11 weken sluiting weer in
te halen. Mensen reageerden erg positief over het
concept wat we tot nu toe hadden neergezet.

En toen kwam 13 oktober…
Een dag later moesten we weer dicht.
Heftig, maar ook nu besloten
we om vooruit te kijken.
En toen kwam 13 oktober… Een dag later moesten
we weer dicht. Heftig, maar ook nu besloten we om
vooruit te kijken. Het is niet anders, het overkomt
ons, we hebben hier geen invloed op. We hopen
dat het snel achter de rug is en dat Corona de
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geschiedenisboeken in kan. In de tussentijd, door de
sluiting, hebben we alle tijd om ons prachtige nieuwe
offertesysteem Magic helemaal naar onze wens in te
richten!”
Ondanks de grote impact die COVID-19 met zich meebrengt, blijven ze positief. Ze kijken hoe zij zichzelf
sterker in de markt kunnen zetten, de gasten beleving nog groter kunnen maken en hoe zij efficiënter
te werk kunnen gaan. Dan klinkt het logisch om naar
online systemen te gaan kijken, maar hoe kwamen
jullie eigenlijk bij Magic terecht?
“Op 10 december vorig jaar opende Narline haar
deuren. We zijn gestart met zelf offertes maken. Al
gauw kwamen we erachter dat dit erg bewerkelijk
was en dat het proces van aanvraag tot betaling veel
tijd vergde. Dat moest beter en sneller kunnen! Rond
de zomer waren we bezig met alle online platformen
rondom trouwen. Ik kwam in contact met Jorn Docter
voor de website: https://bruiloftlocaties.nl. Na een
leuk gesprek, vertelde hij mij over Magic. We waren
gelijk enthousiast en dat enthousiasme werd alleen
maar groter nadat Sylvie Meijer bij ons op locatie
was geweest en ons in een middag de mogelijkheden
van het systeem had laten zien. Van aanvraag tot
betaling, van de bespreking tot de keuken sheets,
van bruiloft tot vergadering, alles kan met Magic.
En uiteindelijk zie je ook de managementinformatie
duidelijk in beeld.” Aldus Henriëtte.

Toen Henriette met ons in contact kwam, hebben we
een demo op locatie ingepland. Een demo op locatie
zorgt er niet alleen voor dat er persoonlijk contact is
maar zo krijgen wij vanuit Magic ook een goed beeld
van de locatie. We geven niet alleen uitleg over de
mogelijkheden van Magic maar we kunnen ook dieper
ingaan op de wensen en behoeftes van een locatie.
Magic is geen op maat gemaakt systeem maar we
hebben door de jaren heen veel ontwikkeld om een
systeem te maken wat echt doet wat alle locaties
nodig hebben. Als de locatie voor Magic kiest, plannen
we gezamenlijk een implementatietraject in wat voor
beide partijen haalbaar is.
Zo’n implementatie is namelijk niet zomaar iets.
Sommige locaties zijn al jaren gewend om volgens een
bepaalde werkwijze te werken. Omschakelen naar een
cloud based oplossing is dan best spannend en zoiets
heeft tijd nodig om een juiste vorm te krijgen. Meestal duurt een implementatie traject zo’n 3 maanden
afhankelijk van de planning.
Vanuit Magic begeleiden we een locatie in dit proces
omdat we als geen ander begrijpen wat een impact
een implementatie heeft op de bedrijfsvoering. De
gehele implementatie periode is een traject waarin er
nauw wordt samengewerkt en waarin we het proces
dichtbij monitoren. Zo kunnen we tijdig signaleren
waar de behoeftes en/of vraagstukken zijn. Tijdens
de afspraken op locatie bespreken we deze zaken en
geleidelijk aan leren de medewerkers om steeds beter
met Magic te werken. Ook zorgen we er samen voor

om de boekingen over te zetten vanuit de huidige
situatie naar Magic. Op deze manier staat het systeem
gereed voor gebruik en kun je eventuele aanpassingen van boekingen gelijk in Magic verwerken. Als laatste stap worden de Magic-widgets in
de website geprogrammeerd, zodat gasten zelf vanaf
de website hun eigen offertes kunnen gaan samenstellen of een vergaderarrangement kunnen boeken.
Dit noemen wij de ‘livegang’.
Inmiddels is Narline, na 2 maanden hard werken, live
met Magic en dat is altijd een mooie mijlpaal! We zijn
dan ook erg benieuwd wat de bevindingen zoal zijn.
We vragen Henriëtte om haar ervaring van de implementatie toe te lichten:
“In een woord super! Vooraf kregen we een duidelijk traject voorgelegd die wij intern bespraken. We
besloten een projectgroep op te richten met ieder
zijn eigen kennis. Backoffice, front en keuken. Dat
heeft erg goed gewerkt. Vooraf werden ook alle data
voor afspraken al vastgelegd zodat we ook intern hier
goed rekening mee konden houden. Ons contactpersoon, Sylvie Meijer, kunnen we altijd bereiken voor
vragen, maar hoort ze even niks van ons, belt ze ons
zelf wel om te vragen hoe het gaat. Dat hebben wij
zeer gewaardeerd. Het ging echt niet vanzelf hoor, we
hebben intern best veel gediscussieerd over hoe we
het systeem het beste in kunnen richten. Je wordt gedwongen om over je processen en
prijzen goed na te denken, dus daarom kunnen wij
het eigenlijk iedereen aanraden!”
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INTERNATIONALE
ONLINE IMPLEMENTATIE:

Beachclub Titus
LOCATIE:

Beachclub Titus uit Kijkduin is een mooi voorbeeld van een locatie die via via bij Magic kwam. Na
het eerste gesprek met Harry van den Ouweelen was duidelijk waar zijn behoefte lag en waar zijn
huidige werkwijze nog verder gedigitaliseerd kon worden.
Met minimaal 60 bruiloften per jaar en daarnaast
andere particuliere events, zakelijke meetings en
een goedlopend restaurant heb je een systeem
nodig wat je compleet ontzorgt waarin je efficiënt
en digitaal je offertes, acties en communicatie in
vastlegt. Ook bij deze implementatie beginnen
we bij de basis. Het team van Magic heeft met de
aangeleverde informatie het account klaargezet en
ingevuld zo ver als mogelijk. “Vooraf was ik bang
dat de implementatie me heel veel tijd zou kosten
omdat ik elke bitterbal en zaal zelf zou moeten
toevoegen. Ik ben blij te merken dat ik alleen maar
hoef na te lezen en hier en daar een persoonlijke
tekst nog maar hoef toe te voegen.” Aangezien de
eerste training bestaat uit de uitleg van Magic en
het samen doorlopen van de informatie is het een
behapbaar begin. “Als ik nu al te veel zou uitleggen
van het systeem wordt de gebruiker gelijk overspoeld en overziet hij/zij het niet meer. Om die
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reden plannen we meerdere korte trainingen om
zo stap voor stap het systeem aan te leren. In de
trainingen kunnen ook verschillende medewerkers
van de locatie aanhaken. Zo zorgen we voor draagvlak binnen de organisatie en een grote betrokken-

nieuwe systeem komen. Vanaf de dag van livegang
hoeft de locatie dan alleen nog maar in Magic te
kijken en de werkwijze te volgen om zo optimaal
gebruik te maken van de functionaliteiten. Een
team van 4 dames richt zich hierop en vult de
offertes vanaf PDF in Magic in. Binnen 5 werkdagen
zijn de offertes volledig overgezet en gaan we een
stapje verder. Welke aanbetalingen zijn er ontvangen? Ook dat moet de gast zien zodra ze inloggen;
hun complete offerte, draaiboek, notities, het
bedrag wat aanbetaald is, de volgende aanbetaling
die klaar staat om met een ideal link te betalen etc.

Het leuke aan het implementeren van
een locatie is toch wel het gehele veranderproces vanaf het begin te mogen
meemaken met de ondernemer of
werknemer/manager van de locatie.
heid. Daarnaast geeft het ons als implementatie
managers ook goed grip op de huidige werkwijze
van de locatie. Soms moeten de interne processen
aangepast worden op Magic en soms ook andersom” aldus Ilona.
Tijdens de vervolg trainingen wordt het implementatie team van Magic opgeschaald. Er zijn veel
offertes al gedeeld met de gast en alles moet in het

In de laatste fase van de implementatie kijken we
naar de koppeling met de boekhouding en de rapportages die je uit Magic kunt halen. Onder andere
junior implementatiemanager Charmaine helpt
gedurende de hele implementatie. “Het leuke aan
het implementeren van een locatie is toch wel het
gehele veranderproces vanaf het begin te mogen
meemaken met de ondernemer of werknemer/
manager van de locatie. Het maakt niet uit wie het
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ANTROPIA
Zomers recept

Gado gado met taugé
Een knapperig zomers gerecht met pittige\
en frisse smaken
Hoofdgerecht
4 personen | bereidingstijd: 25 minuten

Sylvie Meijer & Ilona Vijn tijdens het Magic event
in 2019. Sylvie & Ilona zijn verantwoordelijk samen
met de junior implementatiemanagers om de locatie’s
van a tot z te begeleiden.

doet of waar het gebeurt, maar je ziet eigenlijk
altijd dat de beoogde verandering die ingevoerd
wordt, uiteindelijk voor meer efficiëntie zorgt.
Aan het begin is het nogal zoeken naar de juiste
manier van werken; en een verandering in de
manier van werken is natuurlijk een flinke stap
in de onderneming. Zodra ze zien wat het hen
oplevert, dan is dit ook direct het bewijs dat onze
implementatie geslaagd is.”
Zoals eerder gezegd wordt een locatie na de livegang ook nog volledig ondersteund. Onder andere door jr implementatie- en supportmanager
Charmaine. “Na de livegang weten de locaties
mij goed te vinden. Aangezien ik meehelp met
het invoeren van de reeds uitgebrachte offertes,
weet ik hoe een locatie denkt en werkt en heb
ik er een ‘gezicht’ bij. Ik merk dat na de livegang
er veel praktische vragen komen. Deze kunnen
locaties teruglezen in de handleiding maar even
bellen, skypen of mailen voor het antwoord vind
ik ook geen probleem!”
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INGREDIËNTEN
•

4 gekookte eieren

•

50 g taugé

•

2 tomaten of 8 kerstomaatjes

•

½ komkommer

•

100 g boontjes

•

100 g champignons

•

¼ bloemkool

•

100 g wortelen

VOOR DE SAUS
•

1 ui, gesnipperd

•

2 tenen knoflook geperst

•

2 theelepels laos

•

1 eetlepel ketjap

•

½ theelepel trassi

•

2 eetlepels azijn

•

sambal

•

250 gram goede pindakaas

•

4 dl kokosmelk

•

olie om te bakken

VOOR DE GARNERING
•

geroosterde uitjes

•

seroendeng

•

preikiemen

GADO GADO
		met tauge
FAVORIET RECEPT VAN ERIC VAN VELUWEN
Een lekker zomers gerecht, vegetarisch
en …. iedereen vindt dit lekker!
Eric van Veluwen, operationeel directeur bij Cultuur- en Congrescentrum Antropia deelt
graag zijn lievelingsrecept.
In het midden van Nederland naast station Driebergen-Zeist en de A12, in een groene oase, ligt Antropia,
het duurzaamste cultuur- en congrescentrum van Nederland.
We koken al sinds jaar en dag met uitsluitend biologische – streekproducten. Dat levert ons al vele jaren
een gouden ekokeurmerk op en een gouden Greenkey certificaat. Mede door onze oorsprong, we zijn
gehuisvest in de eerste vrije hoge school van Nederland; krijgen we veel gasten die Biologische en vegetarisch/veganistisch belangrijk vinden. Dat onderstrepen we van harte, en anticiperen daar ook op.
Zo zijn veel gerechten al gluten- en lactosevrij en is 70 % van ons aanbod vegetarisch. De kunst is om al
dat lekkers er niet te kleurloos uit te laten zien, en wat is dan een beter voorbeeld dan aan je gerechten
een Oosterse twist aan te brengen?!

Bereidingswijze:
1.

Snijd de bloemkool in kleine roosjes, de wortelen in lange reepjes en kop de boontjes

2.

Breng 2 liter water aan de kook met een eetlepel zout

3.

Kook de bloemkool, de boontjes, de wortel en de champignons na elkaar beetgaar en
spoel ze per soort koud

4.

Kook de eieren door ze in koud water op te zetten en als ze koken het vuur uit, zo heb je
perfect gekookte eieren, spoel ze koud en pel ze

5.

Snijd de tomaten in 4 stukken en de komkommer in reepjes

6.

Maak de saus door de kokosmelk te koken en alle ingrediënten toe te voegen

7.

Decoreer alle groentes bij elkaar en serveer er de pindasaus bij

8.

Garneer met de geroosterde uitjes, taugé, preikiemen en de seroendeng
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OOK TOE AAN
Ook toe aan Magic? Dan komen wij
graag bij u op de koffie! Want ervaren is
beter dan bekijken. Daarnaast leren wij u
graag kennen, want we worden ‘stiekem’
een beetje onderdeel van uw bedrijf.
Althans, zo zien wij dat. Een intensieve
samenwerking en ondersteuning is belangrijk, zodat u op ons kunt vertrouwen.
Wij laten u zien hoe compleet de Magic
Hospitality Manager is en waarom ook
u veel tijd kunt besparen met offertes
maken. U kunt meer offerte aanvragen
verwachten en Magic zal u veel meer
events per jaar kunnen opleveren. Op
deze manier kunt u ervaren hoe flexibel,
uitgebreid, makkelijk en uniek de Magic
Hospitality Manager is.

Magic?

“Alles online” klinkt alsof u geen persoonlijk
contact meer heeft met uw klanten. Maar niets
is minder waar. Horeca is én blijft altijd mensenwerk. Onze missie is juist om de gasten ervaring
te verbeteren. Uit ervaringen kunnen we juist
vertellen dat het persoonlijk contact alleen maar
sterker wordt. Doordat u meer mogelijkheden
heeft om te communiceren, maar ook omdat u nu
juist meer tijd over heeft voor persoonlijke aandacht; u kunt immers vele administratieve handelingen achterwege laten omdat deze automatisch
gaan. Ook gaan locatie gesprekken efficiënter én
gemakkelijker, waardoor u meer tijd over heeft
om uw klant persoonlijk te leren kennen. Magic is
zo gemaakt dat het een ondersteuning (en géén
wijziging) is van uw huidige processen. Magic is
online en in de cloud. Beschikbaar voor iedereen
die u toegang wilt geven, op elk moment. Dus u
kunt Magic gebruiken op kantoor, thuis, achter de
bar, in de keuken en als u wilt, zelfs op uw vakantieadres!
Neem contact met ons op via:
Tel. 020 893 2406 of info@magicmanager.nl
voor een vrijblijvend gesprek.
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FACTS & FIGURES

& Nice to know

14,5%

Meest verkochte food & drinks:

32%

Koffie / Thee
Frisdrank

28%

Bittergarnituur

14,5%

Late night snack
Tafelgarnituur

12 %

Wist je dat ...

81,5% van de bruidsparen
op huwelijksreis gaat en
gemiddeld 15 dagen weg zijn.
De Antillen voor Nederlanders
de populairste huwelijksreis
bestemmingen zijn. Luieren
onder palmbomen op parelwitte stranden, toch wel een
Nederlands favorietje!

Statistieken:
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START OOK
MET MAGIC ...
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... EN HOUD TIJD
OVER OM VAN
HET STRAND TE
GENIETEN

Magic Makers Magazine | Summer Edition		

27

Designer David Mallol
Making Magic since 2018
As UX UI designer of Magic Hospitality Manager, what I enjoy
most is that we are constantly looking for simple solutions to
overcome complex challenges and ultimately create a pleasant
experience for our customers and users.
An important part of our process is constantly communicating
with our clients. We love hearing their needs so we can implement new solutions in the future, but also hearing feedback
about the current system so we could continue to improve it.
Additionally, working in the tech HORECA industry means that
our environment changes quickly, which requires us to be
malleable and adapt our creative and logical process to new
challenges as each project is unique and different from the

MAGIC
on tour

others.
We do this with an innovative approach, which means that we
improve our knowledge and practice every day to ensure that
we have the best impact on the products we develop and could
find the right solutions for our clients needs.

Eind maart was het dan zo ver, na een periode van 16 maanden kon onze designer David Mallol
eindelijk zijn project delen met twee horeca locaties. Als systeem moet je je continue blijven verbeteren en updates maken. Zo geldt dat natuurlijk ook voor het design. Wat mensen nu mooi en
functioneel vinden, is over twee jaar weer achterhaald. In Magic hebben we voor de bruidsparen
een eigen pagina waar een verlanglijstje kan worden toegevoegd en waar de daggasten op kunnen inloggen om het programma te zien. Een super leuke extra natuurlijk, maar wel een beetje
anno 2021. We richten ons nu op 2023 en verder!
Met het nieuwe design wordt het verlanglijstje
vervangen door een heus moodboard met diverse
wensen daarin. Zo kan een gast een financiële
bijdrage geven aan een excursie op de huwelijksreis of een daadwerkelijk cadeau kiezen. Een soort
van ‘crowdfunding’. De look en feel van de offerte
en het draaiboek gaat ook op de schop, zodat het
bruidspaar en de locatie er nog meer maatwerk aan
kunnen toevoegen zoals foto’s en teksten alsook
culinaire keuzes.
Dat dit een grote omslag zal zijn in de beleving van
de gast, bleek wel na de presentatie van het nieuwe
design aan twee van onze locaties: Haarlemmermeerstation en Amstel Boathouse (allebei gevestigd in Amsterdam). Beide locaties zijn enthousiast,
dachten mee over nog verdere verbeteringen en
gaven David de nodige inspiratie.
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Zo gaf Richard van Haarlemmermeerstation aan:
in eerste instantie was ik bang dat ik mijn identiteit
zou kwijtraken, omdat er veel locaties Magic gebruiken. Ik zou het mooi vinden om daarin de mogelijkheid te krijgen om zelf een lettertype, kleur en
stukje design te mogen kiezen en dat is precies wat
David hem liet zien. Nieuwe ideeën kwamen er ook.
Hij vroeg of wij hadden nagedacht over eventueel
fotografie mee te nemen in het systeem want “hoe
mooier de afbeeldingen zijn, hoe mooier het systeem
ook tot zijn recht komt’’.
”Verder ben ik erg te spreken over het systeem,
want ik zie de groei en potentie van Magic. Er is
afgelopen half jaar al veel veranderd in positieve
zin! De efficiëntie van het systeem staat centraal bij
ons en met de komst van de super-agenda, hoef ik
outlook niet meer te gebruiken want ik vind alles in

één systeem terug” . Als tip naar andere ondernemers zegt Richard: neem afscheid van je eventmanager. Alles wat er moet gebeuren, zit precies in
het systeem!
Bij Amstel Boathouse zijn Eveline en Britt erg
enthousiast over het nieuwe design; “Wat ontzettend mooi en goed doordacht tot in de kleinste
details! Erg leuk dat een gast de mogelijkheid heeft
om te zien wat voor weer het gaat worden de
komende weken, zodat ze zien hoe het weer is op de
huwelijksdag. De manier hoe de producten/items/
leveranciers naar voren komen in het nieuwe lay-out
ziet er echt goed uit. Ook de manier hoe afbeeldingen zich uiten. Ik ben me ervan bewust dat de
afbeeldingen die naar voren komen in het systeem
de hele omgeving kan ‘’maken of breken’’. Ook de
functie ‘’fooi geven’’ is een mooie toevoeging en deze
staat sinds kort al live. Het overzicht van de pagina
is heel duidelijk, ook de pagina om te betalen, ziet
er goed uit. Al met al zijn we ontzettend enthousiast
en kijken uit naar het moment dat dit live komt te
staan!”
// Voor David is ondertussen zijn volgende project begonnen en gaan de programmeurs komend jaar hard
aan de slag om zijn design te coderen zodat we het eind
volgend jaar kunnen gaan testen.
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Leidt het bij jou ook wel eens tot frustraties; het
dubbel invoeren van gegevens? Nergens voor
nodig. Door de systemen aan elkaar te koppelen,
worden gegevens automatisch met elkaar uitgewisseld.
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PARTNERS
WORDEN?
We kunnen tegenwoordig auto’s (voor een groot
deel) zelfstandig laten rijden en smartphones
door een elektromagnetisch veld draadloos opladen. Alle beslissingen die wij normaal nemen,
worden in een splitsecond genomen door een
van de aanwezige computersystemen. Als dat
allemaal mogelijk is, dan moet je event facturen
en hotelkamers boeken bij een vergadering
toch ook veel eenvoudiger kunnen uitvoeren?
Waarom zou je administratieve taken dubbel
uit moeten verwerken? Dat is helemaal nergens
voor nodig!
In 2020 heeft Magic de koppeling met Exact online
live gezet en vlak daarna is de koppeling met MEWS
ook live gegaan.
Leidt het bij jou ook wel eens tot frustraties; het
dubbel invoeren van gegevens? Nergens voor nodig.
Door de systemen aan elkaar te koppelen, worden
gegevens automatisch met elkaar uitgewisseld.
Handmatig de verstuurde facturen vastleggen in pdf
en het boekhoudsysteem? Dat is echt verleden tijd.
De journaalposten worden automatisch ingelezen in
het financiële systeem.
Niet alleen tijdsbesparing is een heel groot voordeel
van het koppelen van systemen, ook de kans op verkeerd ingevoerde data wordt minimaal. Als gegevens
slechts één keer ingevoerd hoeven te worden, is de
kans op fouten namelijk kleiner dan wanneer dit
meerdere keren in verschillende systemen handmatig ingevoerd moet worden.
Als derde voordeel zorgt een koppeling ervoor, dat
er beter met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Het voorkomt dat je data ergens laat ‘slingeren’,
want alle gegevens worden automatisch via een beveiligde verbinding tussen de systemen uitgewisseld.
Daar heb je geen omkijken naar.

Door samen te werken met andere partijen, met elk
hun eigen specialisatie, kunnen we vanuit Magic de
locatie op diverse fronten ontzorgen. Hieronder een
kleine greep van onze partners:
- Exact online
- Mollie
- Formitable
- Resengo
- Mews
- Fully Bookers
- Summit DIS: digital Signage Solutions
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Het “Magic Maker Magazine” is ontstaan door een initiatief van de Magic Hospitality Manager.
Wij geloven dat iedereen die werkzaam is in de horeca een beetje ‘Magic’ maakt voor zijn gasten.
Door ervaringen te delen, inspiratie te geven en nieuwe processen toe te lichten willen wij een
bijdrage leveren aan Horeca Nederland.

