
Gerenommeerde bedrijven maken gebruik van FormDesigner. 
Wij heten ook u van harte welkom!
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Levendige ERP-documenten & Slimme digitalisering
Smart, simpel en snel. Efficiencyverhoging met optimaal gebruiksgemak
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Levendige ERP-documenten

De beperkingen van ERP-systemen

Elk bedrijf besteedt veel tijd en aandacht aan de creatie van 

het bedrijfsimago. Terecht. Een van de belangrijkste dingen 

daarbij is de huisstijl. En met name dat deze consequent 

wordt doorgevoerd in alle documenten. Maar de opmaak van 

ERP-documenten heeft beperkingen. Die hebben vooral te 

maken met lettertypes en lay-outs. Kan dat nou niet anders?

Good looking ERP-documenten in een 

handomdraai

HiDOX heeft hiervoor de intelligente hightech oplossing 

FormDesigner ontwikkeld. Deze is gebaseerd op jarenlange 

internationale kennis van en ervaring met ERP-systemen. 

FormDesigner beschikt over gebruiksvriendelijke en dynami-

sche tools, waarmee u in één handeling documenten de juiste 

vormgeving en uitstraling geeft. Dit geldt voor al uw docu-

menten: formulieren, offertes, orders, facturen, prijslijsten, 

rapporten, et cetera.

Eenvoudige conversie naar Microsoft 

HiDOX FormDesigner gaat verder dan andere systemen.  

Deze geavanceerde oplossing stelt u namelijk niet alleen in 

staat om PDF- of HTML/XML-documenten te creëren, maar ook 

om al uw ERP-documenten vanuit XML te converteren naar de 

verschillende Microsoft-toepassingen. 

De belangrijkste kenmerken van 

FormDesigner op een rij: 

•  Eenvoudig converteren van ERP-documenten in de 

Microsoft-programma’s  Word, Excel en Outlook.

•  Volledige integratie in alle Baan/Infor-versies,  

onafhankelijk van servicepacks en/of upgrades.

•  Microsoft SharePoint zorgt voor (gecontroleerde)  

wereldwijde toegang tot alle ERP-documenten en  

faciliteert het gemakkelijk online samenwerken en  

delen van ERP-documenten.
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De specifieke opties van FormDesigner op een rij

Vormgeving

Drag & drop

Hoe? Door rapportelementen te koppelen aan stylesheets  

wijzigt u het lettertype en/of de kleur van uw document snel 

en eenvoudig. Is uw lettertype niet standaard gedefinieerd? 

Geen enkel probleem voor FormDesigner. U maakt heel  

makkelijk een nieuwe stylesheet aan. Waar u maar wilt plaatst 

u afbeeldingen, foto’s, illustraties,  barcodes, enzovoort. 

Gewoon een kwestie van drag & drop en klaar is uw layout!

Direct resultaat

U ziet uw aanpassingen direct terug. Zo kunt u blijven schaven 

tot u tevreden bent. Als het document helemaal naar uw zin is, 

wordt het per muisklik geactiveerd en kan iedereen binnen de 

organisatie er meteen mee aan het werk. Omdat FormDesigner 

100% geïntegreerd is in het ERP-systeem verandert er in de 

dagelijkse praktijk voor medewerkers niets. 

Als enige 100% integratie met ERP 

Het bijzondere van FormDesigner is de unieke, volledige 

integratie in uw ERP-systeem. U blijft binnen de vertrouwde 

structuur van uw systeem werken, terwijl u al uw originele 

ERP-documenten in één keer grafisch converteert in de 

gewenste huisstijl.  

Outlook & Lotus Notes

•  Automatische overname van de handtekening van de 

gebruiker. 

•  Dankzij unicode basis wordt bijvoorbeeld Chinese tekst in 

de bodytekst meegenomen in UTF8 formaat.

•  Dynamische bodyteksten zorgen er onder meer voor dat 

de naam van de aanspreekpersoon direct uit ERP wordt 

overgenomen.

•  Mapi mail client: Outlook, Lotus Notes, et cetera.

•  Unieke mogelijkheid voor het maken van mailbundels 

(documenten samenvoegen in één e-mail).

Word
• Velden naar wens te blokkeren (niet meer te wijzigen).

•  Dankzij RTF-formaat onafhankelijkheid ten opzichte van de  

diverse Microsoft Office versies (2000, 2003, 2008, etc.).

Excel
•  Fonts, kleuren en achtergrondkleuren van het originele  

rapport worden automatisch meegenomen.

•  Slimme herkenning van veldtypes, zoals datum, getallen 

en teksten.

•  Eenvoudige en eenduidige koppeling van rapportvelden 

aan kolommen. 

Hoe werkt FormDesigner in de praktijk?

Sharepoint

•    Metadata (kolomheaders) komen direct en dynamisch uit 

ERP. Per document worden de kolommen automatisch 

gevuld, bijvoorbeeld met factuurdatum, klantnummer en 

postcode.

•  Microsoft Outlook mail is als message file te uploaden naar 

Microsoft SharePoint.
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Slim gebruik van uw ERP-informatie 

Een-op-een

Alle gegevens in uw ERP-systeem worden een-op-een gebruikt. 

Dit voorkomt fouten in aantallen, prijzen en dergelijke. Met  

andere woorden: u hergebruikt uw bestaande, reeds aange-

paste ERP-Reports. U bespaart hierdoor enorm veel tijd en 

programmeerkosten.

Dynamische koppeling naar externe databases,  

SharePoint en archiefsystemen

FormDesigner biedt talloze mogelijkheden voor koppelingen 

naar andere externe document management systemen,  

faxoplossingen en informatieservers.

Externe document management systemen

Omdat FormDesigner XML gebaseerd is, kan het eenvoudig 

worden gekoppeld aan andere externe document management 

systemen, waaronder SharePoint, Easyarchiv (dynamische 

indexvelden, zoekmogelijkheden op complete tekst), Profile, 

Retarus, Habel, D3, Saperion etc. 

Faxoplossingen

FormDesigner is geschikt voor inrichting en beheer van diverse 

faxoplossingen, zoals Twinfax, Ferrari Fax en Tobit en heeft een 

MRS-, GFI- en diverse andere koppelingen voor het verzenden 

van faxen.

Businessapplicatie Businessapplicatie

Documentsamenstelling 
en -vormgeving

Voorbereiding en 
nabewerking

Multichanneldistributie 
en archivering

Businessapplicatie
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Informatieserver

Vanzelfsprekend biedt FormDesigner een zelf configureerbare 

ontsluiting van elk denkbare gegevensbron. Dit maakt bij-

voorbeeld het inlezen van CAD-tekeningen, het ophalen van 

gegevens uit een ander ERP-systeem, een Access-database 

en dergelijke mogelijk.

Optimale efficiency met multichannel- 

distributie 

Als de vormgeving voltooid is en het document is in gebruik 

genomen, dan kan het met één druk op de knop naar alle  

bestemmingen worden gestuurd. Dit afhankelijk van de  

ontvangerbehoefte. U kiest zelf de bestemmingen uit.  

Een document wordt dynamisch omgezet naar een Word-, 

Excel-, PDF- of HTML/XML-bestand. Vervolgens kan het direct 

naar meerdere printers,  e-mailadressen en/of faxadressen 

worden verzonden. 

Klantspecifieke distributie 

met één druk op de knop

Multichannel printing maakt het mogelijk om documenten op 

hetzelfde moment te printen, te archiveren, te publiceren, te 

faxen en te mailen. Een voorbeeld: uw klant krijgt zijn factuur 

het liefst naar diens afdeling inkoop gemaild als PDF. 

Bovendien wil de klant ook een fax van u ontvangen.  

Uw accountmanager krijgt de factuurgegevens het liefst in 

Excel aangeleverd, waarbij alleen de artikelnummers en 

totalen zijn gegeven. Met FormDesigner honoreert u met één 

druk op de knop al deze klantspecifieke wensen. Hierbij kunt 

u, zo u wilt, heel gemakkelijk variabele data en grafische on-

derdelen toevoegen. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat 

uw accountmanager, naast de standaardrapportage in Excel, 

iedere dag een grafische weergave van de aankopen van zijn 

klanten op prijs stelt.

Gepersonaliseerde documenten

Haarscherpe, beter leesbare documenten toegesneden op 

de specifieke wensen van de klant en de interne gebruiker 

(bijv. sales, directie) voegen waarde toe aan de organisatie. 

Diagrammen, grafieken en barcodes kunnen automatisch 

worden ingevoegd om de presentatie van de inhoud verder te 

versterken.  Het voordeel hiervan is dat u de beschikking krijgt 

over gepersonaliseerde documenten in elke gewenste taal.

AutoCAD
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En verder…

Automatische archivering

Een bijzonder kenmerk van het op XML-gebaseerde 

FormDesigner is dat bestanden zelfs automatisch worden 

gearchiveerd op basis van een indexfile. 

Snel inzetbaar voor cross-selling  

en up-selling

Gepersonaliseerde communicatie verhoogt de impact van 

documenten met 30 à 40%. Voorheen niet-benutte witruimte 

op een document gebruikt u met FormDesigner heel gemakkelijk 

en snel voor cross-selling  en up-selling. Want met FormDesigner 

heeft u onder meer de mogelijkheid om klanten via uw facturen 

of door een URL te plaatsen te attenderen op een toekomstige 

beurs, een tijdelijke actie, et cetera. 

Economisch en duurzaam: 

kosten- en milieubewust documentgebruik

U kiest zowel voor een economische als een milieubewuste 

oplossing, want FormDesigner: 

•  Vergemakkelijkt de migratie van papier naar elektronische 

ERP-documenten en het hergebruik van uw bestaande  

ERP-documenten.

•  Zorgt voor een betere acceptatie door gepersonaliseerde, 

klantspecifieke documenten.

•  Genereert minder vragen van uw klanten, reductie van  

fouten en herinneringen. 

• Verhoogt uw servicelevel.

•  Reduceert uw papier- en portikosten (dubbelzijdig printen,  

geen voorbedrukte formulieren meer nodig).

•  Stroomlijnt uw documentproces en verhoogt de efficiency 

per document.

•  Vermindert uw IT-kosten door een zeer efficiënte opslag  

van uw documenten.

•  FormDesigner functioneert uitstekend op een  

gevirtualiseerde Windows Server omgeving (VM-ware).

Kies voor de kwaliteit, stabiliteit en 

flexibiliteit van FormDesigner

•  Als enige applicatie ontwikkeld vanuit dezelfde logica en 

structuur als ERP-software.

•  Geen dubbel werk.

•  Unieke 100% integratie met ERP, onafhankelijk van ERP-

versies, upgrades en servicepacks. Hierdoor geen onnodig 

programmeerwerk. 

• In alle talen beschikbaar en alle talen worden ondersteund.

•  Snel: slechts één dag per compleet opgemaakt gebruiks-

klaar document. 

•  Forse besparing op papier- en portikosten door verdere 

digitalisering van processen.

•  Tijdbesparing door multichannel toepassing: gelijktijdig 

printen, faxen, e-mailen, delen en archiveren. 

• Fysieke ruimtebesparing door digitaal archief.

•  Minimale training- en programmeerkosten voor IT-afdeling  

(1 tot 2 uur).

• Lage kosten voor aanschaf en onderhoud.

•  Verbazingwekkend eenvoudig wat betreft implementatie en 

gebruik: binnen één uur geïnstalleerd. Niet wekenlang dure 

consultants over de vloer. 

•  S nelle wereldwijde realtimesupport/service door 

    productspecialisten met praktijkkennis.

FormDesigner in het kort



7

Waarom FormDesigner?

FormDesigner is de enige oplossing die waarmaakt wat beloofd 

wordt tegen lage kosten met een zeer hoog rendement.  

Wat zijn de voordelen voor gebruikers en  

uw IT-afdeling? 

• 2x zo snelle documentafhandeling

•  Elektronische documentformaten, reduceren van print en 

portokosten.

• Fouten verminderd door elektronische verwerking

•  Minder klachten door overzichtelijke lay-out passend bij 

huisstijl 

•  Korte leercurve, intuïtieve bediening, geen extra expertise 

vereist

• Zeer snelle installatie tijd <1 uur

• Geen training nodig voor eindgebruiker

Binnen één dag operationeel en zelfstandig 

aan het werk 

Het installeren van FormDesigner is bijzonder eenvoudig. 

De installatie duurt slechts één uur, daarna volstaat één 

uur training voor formulierenopmaak. Na de training kunt u 

zelfstandig documenten opmaken en verzenden bestaande 

ERP-documenten gebruiken en beschikbaar stellen aan de af-

delingen die er mee gaan werken. U heeft dus geen dagenlange 

trainingen en dure consultants nodig om ervoor te zorgen dat 

alles werkt zoals het hoort en om met FormDesigner overweg 

te kunnen. Op deze manier is uw investering snel terugverdiend.

24-uurservice

Als bedenker, ontwerper en producent van slimme software 

tools ondersteunt HiDOX klanten met een compact en 

gespecialiseerd Europees resellernetwerk. U heeft direct 

contact met een reseller die bekend is met uw organisatie én 

die uiteraard beschikt over specialistische kennis van HiDOX-

producten. Deze resellers volgen regelmatig trainingen en zijn 

altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en toepas-

singen. Hierdoor bent u met FormDesigner verzekerd van een 

intensieve persoonlijke begeleiding en (online) support.

Grafische opties

U stelt uw documenten volledig naar wens samen met alle 

gewenste Microsoft Windows-lettertypen (fonts), achtergrond-

kleuren, logo’s, plaatjes, foto’s, typen barcodes.

Verwerkingsmogelijkheden

Vanuit FormDesigner genereert u eenvoudig e-mail en –fax, 

PDF, Word- en Excel-documenten, HTML/XML-documenten.

Ongekende flexibiliteit

•  Informatieserver: koppeling naar externe gegevensbronnen 

(zelf configureerbaar).

•  Koppeling naar talloze externe document management 

systemen, waaronder SharePoint.

• Koppeling naar diverse faxoplossingen.

• Automatische archivering op basis van indexfile.

• Blijvend opvraagbaar.

• Onbeperkt te wijzigen.

•  Onbeperkt aantal bijlagen toe te voegen, eventueel uit 

andere databases.

•  Onbeperkt informatie toevoegen waaronder headers, footers, 

actie/promotie)mededelingen, algemene voorwaarden, etc.

• Dubbelzijdig printen.

• XML gebaseerd. 

•  Gepersonaliseerde documenten: klantspecifieke toepassing 

voor cross- en upselling.
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Legio toonaangevende bedrijven werken inmiddels met FormDesinger. Een totaaloverzicht treft u aan op onze website www.hidox.nl

Found from our FTP Recreate PMS

Deze bedrijven gingen u voor

Onze resellers
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