
Dé oplossing voor uw correspondentie, presentaties, 
e-mails, spreadsheets en nieuwsbrieven



Bespaar tijd, moeite en geld 

handomdraai documenten, presentaties, spreadsheets 
en e-mailhandtekeningen. De toepassing van de 
huisstijl, vermelding van persoons- en bedrijfsgegevens 
en kopteksten worden standaard in de opmaak 
meegenomen. Op deze manier worden werkzaamheden 
vereenvoudigd zodat uw medewerkers sneller en met 
meer plezier werken.

Ook voor uw organisatie dé oplossing 

meerdere onderdelen, merken, vestigingen of talen. 

aantrekkelijk geprijsde suites waarbij implementatie, 
gebruik en beheer is inbegrepen. Zo weet u waar u aan 
toe bent.

Afhankelijk van uw wensen en de complexiteit van uw 
organisatie kunt u de suite kiezen die bij u past. Indien 
gewenst is uitbreiding of maatwerk mogelijk.

Met de Business suite is er al een complete 
oplossing vanaf € 7   5 per maand. Daarmee maken 
we correspondentieoplossingen bereikbaar voor 
elke organisatie.

Centraal beheer 

Organisatie-, vestigings-, medewerkergegevens 
en adressen van uw relaties worden in centrale 
bestanden opgeslagen. Iedereen binnen uw 
organisatie maakt gebruik van dezelfde actuele 
gegevens. Bestaande adressenbestanden, 
organisatie- en medewerkergegevens uit bijvoorbeeld 

Klanten en relaties beoordelen de professionaliteit van uw organisatie 
op de documenten en presentaties die ze van u ontvangen. 
Correspondentie die is voorzien van de juiste bedrijfsgegevens en 
een consistente huisstijl versterkt het imago en vertrouwen in uw 

perfecte oplossing.

Correspondentiemodule voor 
MS Word 

Voor het maken van brieven, 
offertes, faxen, memo’s, 
rapporten, etiketten en 
orderruggen.

Presentatiemodule voor MS 
PowerPoint 

Voor het maken en 
hergebruiken van presentaties.

E-mailmodule voor MS 
Outlook 

Voor het ondertekenen van uw 
uitgaande e-mails.

Spreadsheetmodule voor MS 
Excel 

Voor de opmaak van uw 

tabellen.

Vi4Of ce™ is dé oplossing om 
uw bedrijfscorrespondentie 

ciënter en beter 
te maken. U maakt in enkele 
muisklikken documenten, 
presentaties, spreadsheets en 
e-mails. Gegarandeerd conform 
huisstijl en altijd voorzien 
van de juiste persoons- en 
bedrijfsgegevens. Dat scheelt u 
en uw medewerkers veel tijd en 
geld. Bovendien bent u 
verzekerd van een 
professionele uitstraling. 

Eenvoudig te integreren

Onze modules zijn naadloos 
geïntegreerd op de meest 
gebruikte toepassingen uit 

zijn te koppelen aan databases 
zoals CRM, Active Directory en 
Document Management Systems 
en met media- en beeldbanken. 
Daarmee sluiten onze modules 
perfect aan op uw ICT omgeving.
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Business Corporate Enterprise

+ Support
+ Implementatie

€ 75 p.m. € 150 p.m. € 250 p.m.

+ Support
+ Implementatie

+ Support
+ Implementatie

Prijzen vanaf op basis van driejarig abonnement

En u mag een onbeperkt aantal gebruikers met onze suites laten werken. U weet dus precies waar u aan toe bent. 
Dat noemen wij value for money!

Afhankelijk van uw wensen en de complexiteit van uw organisatie is er altijd een suite die bij u past. Extra modules 
zijn optioneel en maatwerk is natuurlijk mogelijk. Met onze Business suite heeft u voor slechts € 75 per maand al 
een uitstekende oplossing. Zo maken we professioneel corresponderen en presenteren bereikbaar voor elke 
organisatie.


