
Als organisatie ben je altijd bezig 
om slimmer te werken en om kosten 
te besparen. Iets wat vaak niet de 
juiste aandacht krijgt. Waar veel te 
besparen en te optimaliseren valt 
is het proces rondom uitgaande 
documenten, zoals facturen en 
transportdocumenten. Maar ook 
alle documenten die conform uw 
geldende huisstijl moet worden 
verzonden.

Het is anno nu niet alleen belangrijk 
om documenten als facturen en 
offertes digitaal te versturen, een 
bijkomend voordeel is dat u veel meer 
controle krijgt over de uitgaande 
documentenstroom.
 
Hoe werkt het?
Advanced-Forms regisseert 
uw output optimaal, omdat het 
alle documenten vanuit één 
systeem aanstuurt. Het verzorgt 
volautomatisch documenttransport 

Advanced-Forms
Kosten besparen met 
geavanceerde output-
managementoplossing

van uw (ERP*-)applicatie naar de 
eindbestemming. Denk aan e-mail, 
print of een elektronisch archief. 
Intern, maar ook tussen u, uw klanten 
en leveranciers. 

Met Advanced-Forms verwerkt u 
al uw bedrijfsdocumenten in elk 
gewenst formaat en op elke gewenste 
manier. Zonder aanpassingen aan 
uw bedrijfskritische applicaties. Er 
komt geen programmeertechniek 
bij kijken, u richt het eenvoudig 
zelf in. Ook bepaalt u zelf op welke 
wijze en onder welke voorwaarden 
documenten hun eindbestemming 
bereiken door gebruik te maken van 
de slimme distributiemodule binnen 
de oplossing.
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Toepassingen
• Huisstijlbewaking en -verrijking: Advanced-Forms koppelt volautomatisch 

het juiste template, van bijvoorbeeld uw briefpapier, aan de invulling die u 
wenst. Met de juiste logo’s, de juiste boodschap in de juiste taal en met de 
juiste voorwaarden op de achterzijde;

• E-facturatie: met Advanced-Forms haalt u uw facturen in diverse formaten 
op uit ERP- of financiële applicaties. Naar wens leest u data bij, direct uit 
uw applicaties om facturen variabel op te opmaken en te verzenden, naar 
gelang land of type klant;

• Documentsoorten automatisch genereren én distribueren zoals bijvoorbeeld 
transportdocumenten (digitale CMR).

Voordelen
• Flexibiliteit bij de opmaak en distributie van uitgaande documenten;
• Uniformiteit in huisstijl;
• Reductie van het aantal fouten in documenten;
• Betere service naar uw klanten;
• Besparing van kostbare ontwikkel- en beheertijd voor uw documenten.

Dit helpt u om eenvoudig
• uw corporate identity toe te kennen aan uw uitgaande documenten;
• tijdelijke promoties of gepersonaliseerde boodschappen toe te voegen aan 

uw documenten;
• documenten aan te passen in de taal van lokale activiteiten van uw 

organisatie en/of uw klanten.

Connectoren
Advanced-Forms werkt moeiteloos samen met de interfaces van reguliere 
platforms als Jeeves, Oracle, JD Edwards, SAP, Microsoft Dynamics NAV en 
Microsoft Dynamics AX. Naast deze connectoren beschikken we met Advanced-
Forms over interfaces met diverse andere applicaties en platformen, waaronder 
Oracle, BaaN4, IBM en Infor.
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