
Wij hebben dé Output Management softwareoplossing 
voor uw organisatie!

Advanced-Forms® is een gebruiksvriendelijke en flexi-
bele oplossing om uw uitgaande documentstromen 
(bijvoorbeeld facturen, inkooporders, offertes en trans-
portdocumenten) eenvoudig te automatiseren direct 
vanuit uw ERP-omgeving.

Documentopmaak, -distributie, en archivering was nog 
nooit zó eenvoudig, snel en betaalbaar!

Voor Microsoft Dynamics NAV bieden wij ook  
Advanced-Forms® Lite for NAV. Een krachtige tool 
om uitgaande NAV-rapporten te managen direct va-
nuit uw NAV-omgeving!

CONNECT, CREATE AND SHARE YOUR 
PERFECT DOCUMENTS

Conversie 

Design 

Distributie 

Mail 

Archief 

Cloud printing Lite

Workflow Full

Validatie app Full

Advanced-Forms®
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Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door 
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met 
diepgaande branchekennis. Prodware is actief in veertien 
landen voor 19.000 actieve klanten. Met 1.275 medewerkers 
behoort Prodware tot de grootste IT-partners voor (middel)
grote organisaties in Europa. 
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE 
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index. 
Met een omzet van 180 miljoen euro en een robuuste 
nettowinst is Prodware een fi nancieel gezonde onderneming 
en een stabiele partner voor haar klanten.

Advanced-Forms® in de praktijk

Functionaliteiten Advanced-Forms® 

Conversie

Eenvoudig uw bestaande NAV-rapporten omzetten naar 
Advanced-Forms®. 

Design

Uw identiteit op al uw documenten! Voeg grafieken toe 
of bereken het totaal. Met Advanced-Forms® krijgen uw 
documenten een professionele en persoonlijke uitstra-
ling. Of het nu gaat om een factuur, een pakbon of een 
offerte. 

Distributie

Versturen als PDF, XML, Word, Excel. Gewoon printen of een 
combinatie hiervan.

Mail

Klant- en land specifieke gepersonaliseerde e-mailbody. 
Gebruik van CC en BCC mogelijk. Repeterende bijlages zoals 
algemene verkoopvoorwaarden en producteigenschappen.

Archief

Leg uw documenten met zelf te bepalen kenmerken 
vast – in uw ERP-applicatie -  en gebruik het archief 
eenvoudig via uw normale webbrowser. Voeg extra do-
cumenten toe met specifieke kenmerken en distribueer 
ze (indien gewenst) per e-mail. Het Advanced-Forms®- 
archief kan flexibel ingericht worden.

Cloud printing

Vanuit een public Cloud printen op een on-premise (label)
printer. Een VPN-verbinding is niet meer nodig! Of printen 
naar een printer buiten uw netwerk, bijvoorbeeld van een 
leverancier of een extern magazijn.

Workflow

Stel eenvoudig en flexibel uw workflow samen en valideer 
de uitgaande offerte of creditnota in het portaal. Houd 
zelf de controle over uw uitgaande documentenstroom.

Validatie app

Gebruikers, klanten en zelfs leveranciers valideren een-
voudig documenten via een browserapp en/of via de 
Advanced-Forms® apps voor zowel Android als IOS.

Klachtenprocedure
Hoe maken we het klanten eenvoudiger om hun klacht aan te geven? Hoe pakken we het op en communiceren 
het? Met Advanced-Forms® zet u dit soort processen eenvoudig en zeer snel op!

Werkinstructies toevoegen aan een productieorder
Een proces begeleiden door een reeks afbeeldingen die delen van het ontwikkelproces beschrijven maakt           
handleidingen in verschillende talen niet meer nodig! Advanced-Forms® ondersteunt u in het maken van werk- 
instructies.

Verlofaanvraag
Het automatiseren van interne verlofaanvragen. Met terugkoppeling via automatisch gegenereerde mail én over-
zicht van de resterende vrije dagen.

Meesturen certificaten bij levering en facturen
Automatisch meeleveren van de juiste materiaal-certificaten bij elke levering en factuur bespaart behoorlijk op 
uw certificatenadministratie. Of het nu gaat om om een certificaat van oorsprong, een testcertificaat van uw            
eindproduct of een ingangscontrole u maakt het zonder maatwerk met Advanced-Forms®.


