
E-mail is nog steeds een 
belangrijk communicatiemiddel, 
voor iedere organisatie. Om te 
corresponderen, om afspraken te 
maken of bestellingen te plaatsen. 
Zowel intern als extern.

Waar we ook zijn, we willen overal 
e-mail kunnen lezen en versturen. 

Betrouwbare oplossing
Het scannen naar e-mail vanaf 
multifunctionele printers is het 
afgelopen decennium steeds meer 
gemeengoed geworden. Met de 
groei van cloudtoepassingen en 

Veenmanmailer.nl
Grip op uw uitgaande 
e-mailverkeer 

integratie met e-mail (denk aan 
O�ce365 of Google-apps), komt het 
steeds vaker voor dat scannen naar 
e-mail vanaf multifunctionele printers 
niet zomaar werkt. Dat komt onder 
andere door securityrichtlijnen van 
cloudplatformen en omdat er een 
groeiende behoefte is aan e-mailen 
vanaf locaties waar het gebruik van 
een e-mailserver en specifieke client 
software (denk aan Microsoft Outlook) 
niet vanzelfsprekend is.

Een betrouwbare en simpele oplossing 
hiervoor is Veenmanmailer.nl©.
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Integrated Document Management (IDM)
Het op een beveiligde en gestructureerde wijze beheren en organiseren 
van documenten, documentstromen en de distributie en verwerking ervan 
binnen de bedrijfsprocessen noemen we IDM. Veenman is specialist op dit 
gebied en heeft gekwalificeerde kennis om organisaties te adviseren hoe 
zij zo efficiënt mogelijk werken vanuit één gestandaardiseerd platform. 
Veenmanmailer.nl is onderdeel van ons totale IDM-portfolio.

Over veenmanmailer.nl
• Met Veenmanmailer.nl©, de cloudmailoplossing van Veenman, e-mailt u vanaf 

iedere multifunctionele printer én gewenste locatie goed én veilig - zonder 
gebruik van een e-mailserver.

• De printer stuurt uitgaande e-mails via het cloudplatform van Veenman, 
afgestemd op uw mogelijkheden en beperkingen, direct naar de gewenste 
ontvanger(s). 

• U gebruikt Veenmanmailer.nl© al voor een vast bedrag per maand ad.  
€ 5,00 per systeem en eenmalige setupkosten ad. € 150,00.

• Uiteraard is ondersteuning vanuit onze afdeling Professional Services 
gedurende de gehele looptijd inbegrepen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van de oplossing kunt u 
te allen tijde contact opnemen met onze consultants. Zij informeren u graag. 




