
DE NIEUWE STANDAARD VOOR  
KLEINERE NON-PROFIT  
ORGANISATIES MET GROTE AMBITIES

Wij van Xapti…
…geloven dat er geen automatiseringsbarrière zou moeten zijn als je een non-profit organisatie wilt beginnen of 
runnen. Wij vinden dat het beheren en uitbouwen van een donateurs- of ledendatabase eenvoudig, veilig en betaalbaar 
zou moeten zijn. Dit is precies waar Xapti zich mee bezighoudt: eenvoudige, betaalbare en veilige non-profit CRM-
oplossingen in de cloud!

CRM voor al je relaties
CRM voor al je relaties, do-
nateurs, leden, vrijwilligers, 
etc. Allemaal eenvoudig te 
beheren en uit te bouwen.

Dashboards met  
resultaten
Standaard overzichten op 
basis van real-time data. 
Data eenvoudig exporteren 
voor verdere analyse.

Campagnes
Snel campagnes optuigen, 
segmenten bepalen, 
oormerken en accept- 
girocodes genereren.

E-mails versturen
Mailtemplates in huisstijl 
voor persoonlijke mails en 
nieuwsbrieven. Geen ander 
systeem meer nodig!

Webformulieren maken
Zelf formulieren maken om 
in je website te plaatsen, 
zodat data real-time in 
Xapti beschikbaar is.

Storneringen opvolgen
Op basis van stornocodes 
toezeggingen controleren, 
opnieuw aanbieden of  
sluiten. Jij beslist dat zelf.

Veilig en AVG proof
In de cloud en volledig 
gecertificeerd. Xapti volgt 
de ontwikkelingen en  
voldoet altijd aan de wet!

Incasso’s en giften
Gemakkelijk incassobestan-
den maken en betalingen/
toezeggingen vanuit de 
bank importeren.

Selecteren en opvolgen
Snel selecteren met  
selectieblokken en direct 
vanuit Xapti mailen of  
bestanden klaarzetten.

Takenlijsten en agenda’s 
Taken en afspraken maken, 
toewijzen en van collega’s 
bekijken. Geeft overzicht in 
verdeling van werk.

Dank en welkom
Automatisch bedanken, 
nieuwe donateurs en leden 
welkom heten en pre-notifi-
ceren. Per e-mail of per post.

Transparante kosten
Eenmalige kosten om te be-
ginnen en dan een abonne-
ment. Bij Xapti zijn geen 
verborgen kosten.

Toezeggingen 
en donaties

Werving

Behoud

Export  
journaal

Beëindiging

Prolongatie

Betaling 
incasso

Notificaties
en bedankjes

Xapti ondersteunt 
de gehele cyclus

Xapti is speciaal gemaakt voor non-profit 
organisaties zoals goede doelen, stichtingen, 
ledenorganisaties, (ouder)verenigingen en 
politieke partijen.

Xapti helpt met alle communicatie en 
(financiële) administratie.
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KLANT AAN HET WOORD

‘Ik was zo veel tijd kwijt aan het versturen van een nieuwsbrief of het versturen van 

incasso’s. Tijd die er vaak niet is, omdat we bezig zijn met het redden van een bruinvis, dolfi jn 

of walvis in nood. Daarom ben ik zo blij met Xapti. Dit systeem neemt me veel werk uit 

handen. Xapti heeft me echt een beetje gelukkiger gemaakt!’

ANNEMARIE VAN DEN BERG VAN SOS DOLFIJN

Nederlandstalig, Offi  ce 365 look & feel

Gebruikersrollen met autorisatie op afdelingsniveau

E-mail marketing met clickstream- en bounce man-
agement

Mailinglist voor nieuwsbrieven

Profi lering van werkgevers, medewerkers, vrienden 
en familierelaties 

Onbeperkte contactgegevens, blokkades, adressen 
en vrije velden

Web (donatie) formulieren ontwerpen en online 
zetten

Incassomachtigingen voor meerdere fondsen en 
campagnes

Campagnes, selecties en opvolging

Geautomatiseerde bedankroutine

Ontdubbeling en samenvoegen van duplicaten

Takenlijst en groepsagenda

Diverse fondsenwervende dashboards beschikbaar

Inlezen en matchen betalingsbestanden

Matchen spontane donaties

Automatisch reageren op storneringen

Importeren, exporten en API-koppeling

Mutatieregistratie

Journaalposten voor de aansluiting met de boek-
houding

Inclusief e-mail ticketing service en kosteloos altijd 
de nieuwste versie

BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN



WIE GINGEN JOU VOOR?

PRIJZEN

en vele anderen...

Alle prijzen zijn excl. BTW

Meer weten over Xapti? 
Meer weten over Xapti? Stuur dan een e-mail aan info@xapti.nl of 

vul het contactformulier in op www.xapti.org, dan nemen wij snel contact met jou op.

Alle prijzen zijn excl. BTW


