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Met Vi4Docs™ maakt u snel en eenvoudig documenten zoals 

brieven, memo’s, offertes, rapporten en etiketten. Het in Microsoft 

Word geïntegreerde correspondentiesysteem verzekert dat actuele 

bedrijfsgegevens worden gebruikt en dat de huisstijl goed wordt 

toegepast. Vi4Docs™ verhoogt de kwaliteit en uniformiteit van uw 

documenten. En ook niet onbelangrijk, u bespaart tijd en geld. Kortom, 

Vi4Docs™ is dé oplossing voor uw bedrijfscorrespondentie.

SNEL EN EENVOUDIG DOCUMENTEN MAKEN

Dé oplossing voor corresponderen



I'tension b.v.
Marssteden 102-104
7547 TD Enschede
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* Optioneel

Installatie- en synchronisatiemodule 

Pack 1: Meertalige documenten / interface 
(standaard NL UK*)  

Pack 2: Secretaresseoptie / samenvoeg-
functie / printerladeaansturing / 
invoegen / verwijderen logo 

Pack 3: Standaard documenten en 
tekstblokken incl. variabele velden 

Pack 4: Autorisatie gebruikers(groepen) 

Pack 5: Microsoft Outlook- + Excelkop-
peling / automatisch samenstellen 
kenmerk / meerdere merken 

Pack 6: Externe koppelingen via ODBC 

Extra basis model (bijv. brief, fax, agenda)

Extra uitgebreid model (bijv. rapport, 
memo, gebruik dynamische velden) 

Extra document- of interfacetaal  

Eenvoudige DMS-functie 

Online Internet Explorer help functie en 
content (per taal, excl. vertaalkosten)

Koppeling met ander programma 
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5 Basismodellen 

7 Modellen, 6 basis en 1 uitgebreid 

Maximaal 9 modellen, bijvoorbeeld: brief, 
fax, memo, agenda, verslag, rapport, 
blanco model en etiketten

Vi4Docs™ Word knoppenbalk of lint

Informatiescherm 

Instellingenfunctie  

Wijzigen document functie  

Invulvenster per model / verplichte en 
optionele velden  

Help, standaard, PDF gebruikershandlei-
ding (NL)  

Profielknoppen volgens huisstijl 

PDF-functie

Automatisch opslaan van documenten 

Digitale ondertekening 

Csv-databases: medewerkers, organisa-
tiegegevens en adresboek  

Beheerderstool
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De voordelen:

Modellen voor bijvoorbeeld brief, memo, notulen, agenda, 
rapport, offerte, etiket, etc.  
Eenvoudig in gebruik door integratie in Microsoft Word 
Vereenvoudigt complexe functies van Microsoft Word en 
maakt deze voor iedereen beschikbaar, bijvoorbeeld de 
Word-samenvoegfunctie 
Gebruiksvriendelijke knoppenbalk of lint voor snelle 
toegang tot huisstijlopmaak of speciale functies 
Eenvoudig herstellen van onjuiste huisstijlopmaak
Digitaal ondertekenen door uzelf of uw secretaresse 
Bespaar tijd door gebruik te maken van veelgebruikte 
tekstfragmenten en standaarddocumenten 

Meertaligheid van Vi4Docs™ en modellen mogelijk 
Lage beheerkosten door centraal beheer van instellingen, 
modellen, standaard teksten, etc. 
Afdrukken op het juiste (logo)papier door automatische 
papierselectie 
Snel genereren van mailingen met adresboeken of 
adressenbestanden (bijvoorbeeld Microsoft Outlook 
contactpersonen) 
Eenvoudig MS Excel-adresbestanden koppelen 
Modellen, standaardteksten en standaarddocumenten 
afschermen voor specifieke gebruikers 
Geschikt te maken voor mensen met een visuele beperking 
Eenvoudig beheer door de scheiding van 
documentspecifieke informatie en de huisstijlopmaak 


