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MARKETING DOCUMENTEN, RAPPORTAGES EN NIEUWSBRIEVEN MET ÉÉN KLIK
BEHEREN, VERZENDEN EN ARCHIVEREN IN DIVERSE FORMATEN
99 Een uitgebreide document verzend- en archiverings-oplossing speciaal ontwikkeld voor SAP Business One.
99 Besparing van manuren, porto en papier en verminderde foutkansen
99 Batchverzendingen mogelijk met behoud van een persoonlijke touch
99 Volledig aanpasbaar en instelbaar naar specifieke wensen en behoeften van elk bedrijf
99 Snel en eenvoudig iedereen op de hoogte brengen en houden zonder extra tijdsinvestering

VOOR WIE IS HET

SNEL EN VEILIG

In vrijwel alle ondernemingen worden intern en extern

99 Verzenden van documentbatches ook van

documenten verzonden en gearchiveerd. AutoDoc
stroomlijnt dit proces en biedt dus een efficiëntieslag
voor elk bedrijf.

WAT KAN HET
AutoDoc vereenvoudigt verzending en beheer van

verschillende types.
99 Eenvoudige monitoring van alle verzendingen
middels een log file.
99 Ingebouwde data encryptie en
wachtwoordbeveiliging.

bijvoorbeeld marketingdocumenten en rapportages

VERBETERDE COMMUNICATIE

intern of orderbevestigingen, statusupdates van services

99 U houdt uw klanten eenvoudig op de hoogte van een

of leveringen, facturen en nieuwsbrieven extern.

TIJDSBESPARING DOOR AUTOMATISCHE ACTIES
99 Automatisch, snel en foutloos verzenden van
printopdrachten, pdf, e-mail, fax en SMS.
99 Instelbare periodieke herhalingen van
documentverzendingen mogelijk.
99 Alle verzonden documenten worden automatisch
gearchiveerd op basis van uw ingestelde variabelen.
99 Met documentherkenning kan op basis van inhoud
de lay-out automatisch aangepast worden. Zo kan
het design zich aanpassen van een betaalherinnering
naar aanmaning op basis van de betaaldatum.

order of serviceaanvraag. Dat is klantvriendelijk en u
bent geen tijd kwijt aan status-vragen.
99 Uw klant voelt zich geen nummer door
gepersonaliseerde berichten.
99 Door in te stellen welke zakenpartner welke
communicatie moet ontvangen voorkomt u onnodige
en ongewenste verzendingen van bijvoorbeeld
catalogi en nieuwsbrieven.
99 Het management blijft eenvoudig op de hoogte van
projecten en financiën door periodieke uren- en
omzetrapportages.

COMBINATIE MET ANDERE ADD-ONS

“Door de geringe investering, uitgebreide mogelijkheden

99 Samen met de Magento Connector en Retail XML

en enorme efficiencywinsten verdient AutoDoc SAP/HSE

kan een op maat gemaakte, gepersonaliseerde

zich gemiddeld binnen drie maanden terug!”

documentenstroom per klant of intern worden
ingesteld.

BESTANDEN VERZENDEN EN ARCHIVEREN MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP
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