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Brief

Verstuur uw bedrijfscommunicatie 
van om het even waar!

Wilt u graag de verzending van uw documenten optimaliseren en via het meest geschikte kanaal uw contactpersonen 
bereiken (per brief, e-mail, sms of fax)? Met de ‘Click & Post’-service van Ricoh kan u, van om het even waar, veilig 
met uw laptop of mobile device uw documenten versturen via het kanaal van uw keuze. U hoeft enkel de te 
verzenden documenten, samen met het adressenbestand, op te laden en vervolgens op ‘verzenden’ te  klikken. ‘Click & 
Post’ neemt de rest van u over!
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Click & Post

Verstuur uw brieven, 
e-mails, SMS en fax 
berichten in slechts 
enkele ‘clicks’!

Fax

SMS

• Met één enkele handeling kan 
u uw bedrijfscommunicatie 
printen, verzendklaar maken, 
frankeren en versturen.

• Flexibel: facturen kunnen 
altijd onmiddellijk verstuurd 
worden, met snellere en stiptere 
betalingen als gevolg.

• Track & Trace.
• Aangetekende brieven. 

• Verstuur e-mails met een 
ongelimiteerde bandbreedte.

• Personaliseer uw e-mails met de 
naam van de klant.

• HTML-editor.
• Real-time tracking van 

e-mailberichten.
• Gedetailleerde rapportages.
• Plan vooraf uw zendingen in.

• Transformeer uw computer of 
mobile device in een faxoplossing.

• Voeg onbeperkt bijlagen (Word, 
PDF,…) toe aan uw fax.

• Plan uw zendingen in.
• Controleer de faxopdrachten via 

de ‘Click & Post’ manager.
• Ontvang binnenkomende faxen 

rechtstreeks in uw mailbox.

• Verstuur sms-berichten zonder 
beperkingen.

• Bepaal zelf welke meldingen 
u wenst te ontvangen: alle 
meldingen, enkel foutmeldingen 
of enkel wanneer de verzending 
succesvol is afgeleverd.

• Gedetailleerde rapportages.
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4 kanalen in één omgeving
Na een activatie kan u onmiddellijk gebruik maken van het ‘Click & Post’ platform zonder enige aanvullende hard- of 
software. ‘Click & Post’ verzorgt de ontvangst, conversie en aflevering van al uw berichten. En dit zowel per post, sms, e-mail 
als per fax. Bovendien kan u uw zendingen tot 11 jaar archiveren. 

De ‘Click & Post’ portal kan gekoppeld worden aan uw CRM of ERP-systeem. Hierdoor kan u gebruik maken van bestaande 
klantendata en bereikt u uw contactpersonen eenvoudig vanuit uw eigen omgeving per post, e-mail, SMS of fax.

Waarom kiezen voor 'Click & Post'?

Wat is er nu gemakkelijker dan alle bedrijfscommunicatie (per post, SMS, e-mail of fax) uit te sturen via één enkel online 
platform? Daarenboven ondersteunt ‘Click & Post’ u ook met het opbouwen, updaten en verrijken van uw database. De 
‘Click & Post’-service vertaalt zich snel in een verhoogde efficiëntie, productiviteit en lagere kosten. En dat levert u meer 
omzet op!

Profiel 3
Marketing

Verstuur uw 
communicaties via het 
gewenste kanaal

Laad uw documenten 
manueel of via uw 

business software

Microsoft Office

MS Outlook

Windows

ERP / CRM

Websites

...

Beheer zelf de rechten van de gebruiker

Profiel 4
Verkoop

Profiel 2
Credit Collector

Profiel 1
Factuurverwerking

• Enkel Zwart/Wit
• Smalle enveloppe
• Enkel non-prior
• Archivering (tot 11 jaar)

• Klantenfacturen

• Enkel Zwart/Wit
• Smalle enveloppe
• Enkel non-prior
• Archivering (tot 11 jaar)

• Herinnering 1 (Fax)
• Herinnering 2 (Post)
• Herinnering 3 (E-mail)

• Zwart/Wit & Kleur
• Smalle enveloppe
• Prior & non-prior
• Archivering (2 maanden)

• Fax mailing
• Zomer mailing
• SMS mailing tijdens  
   koopdagen

• Zwart/Wit & Kleur
• Alle enveloppen
• Prior & non-prior
• Archivering (2 maanden)

• Contracten
• Bevesting bestelling
• Offertes


