
                                       

W E L K O M   B IJ   A V E T I C A

Welkom!

Bedankt dat u gekozen heeft voor de expertise van Avetica. Ik mag u welkom heten bij dé Moodle expert van 

Nederland en België. Moodle is onze passie en vanuit onze missie 'e-learning bereikbaar maken' werken wij elke 

dag aan de juiste dienstverlening, zowel technisch als onderwijskundig.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vinden wij het belangrijk dat u de juiste communicatiekanalen van 

Avetica kent. Dit document vertelt u de belangrijkste zaken om de komende tijd optimaal samen te werken.

Customer Services

Tijdens het gebruik van Moodle kunnen er allerlei vragen

ontstaan, zowel technische, functionele als

onderwijskundige vragen. Als Moodle beheerder kunt u

met dergelijke vragen terecht bij ons Customer Service

(supportdesk). Elke klantvraag wordt geregistreerd in ons

ticketsysteem en vanuit hier in behandeling genomen.

Om u hierbij optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen wij om uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en 

hierbij aanvullende informatie ter beschikking te stellen. Denk hierbij aan een URL of een  screenshot ter illustratie

van uw vraag of verzoek.

Per vraag wordt gekeken wat de prioriteit is en wie deze in behandeling neemt. Op customerservices.avetica.nl 

kunt u de status van uw vraag of verzoek volgen. Customer Services is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 

17.00 uur.

Telefoon: 088 – 66 44 864

E-mail: customerservices@avetica.nl

Wij maken u erop attent dat sommige vragen aan Customer Services kunnen leiden tot een factuur. U kunt hier 

meer over lezen in de overeengekomen SLA betreffende dit onderwerp. Daarnaast kunt u op www.avetica.nl onze

standaard SLA terugvinden.

Tijdens een lopend ontwikkelproject of implementatie, kunt u de vragen rechtstreeks stellen aan de betrokken 

consultant, ontwikkelaar of projectleider. Na oplevering van een project ontvangen wij uw vraag graag via 

Customer Services.

Moodlefacts

Avetica is de initiatiefnemer van de blog Moodlefacts. U vindt hier sinds 2010 relevante artikelen over nieuwe 

functionaliteit van Moodle en andere relevante ontwikkelingen voor het gebruik van Moodle in Nederland. De 

bedoeling is om de Moodle gebruikers in Nederland en België te informeren én te inspireren.
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Communicatiekanalen

Heeft u vragen, feedback of klachten over de dienstverlening van Avetica, dan kunt u ons bereiken via de 

onderstaande communicatiekanalen:

Telefoon 088 – 66 44 800

Algemeen info@avetica.nl

Financiële administratie administratie@avetica.nl

Sales sales@avetica.nl

Klachten klachten@avetica.nl 

Blijf op de hoogte

Bent u geïnteresseerd in Avetica en blijft u graag op de hoogte? Maximaal twaalf keer per jaar publiceren wij een 

nieuwsbrief, waarin u geïnformeerd wordt over speciale evenementen en acties. Inschrijving is niet verplicht en 

uitschrijven altijd mogelijk. U kunt zich aanmelden via nieuwsbrief@avetica.nl.

Avetica is ook te vinden via de volgende kanalen:

Website www.avetica.nl

Twitter Avetica twitter.com/avetica  

Facebook Avetica facebook.com/avetica

LinkedIn www.linkedin.com/company/avetica

Bezoekadres

Avetica is gevestigd in Maasdam. Dit Zuid-Hollandse dorp bevindt zich in de Hoeksche Waard, wat ten zuiden 

van Rotterdam en ten westen van Dordrecht ligt.

Wilt u ons bezoeken, dan bent u van harte welkom op de Sportlaan 3d in Maasdam.

Met hartelijke groet,

Arnout Vree

Directeur Avetica B.V.
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