Werkt naadloos samen met
n-Office

n-Adres

n-Adres verzorgt de correcte NAW-gegevens voor
brieven, faxen en e-mails. Mailinglijsten worden
eenvoudig gemaakt door meerdere adressen via
selecties te kiezen. Daarbij kunnen dubbelingen
worden voorkomen en er kan rekening worden
gehouden met plaatsing van de titulatuur in de aanhef- en de t.a.v.-regel.
Met selecties realiseert u in combinatie met Word
alle soorten overzichten of lijsten. Standaard worden Word-sjablonen meegeleverd voor etiketten,
een adressenlijst, een telefoonlijst en een voorbeeld
mailing. Tevens kunnen selecties uit
n-Adres als invoer voor een ander programma
gebruikt worden.
Bovendien kan n-Adres in onze sjablonenoplossing n-Office, als adresboek gebruikt worden. Deze
combinatie van programma’s stelt u in staat om
snel in uw eigen huisstijl documenten aan te maken. Het motto van n-Adres is:

Eénmalig vastleggen en
overal gebruiken

Adressenbeheer met contactvoortgang
n-Adres is ontwikkeld voor het gebruik in een netwerkomgeving. Het product is echter ook in een
stand-alone situatie goed toepasbaar. Het programma is als client-servertoepassing met behulp van de
Delphi ontwikkelomgeving ontworpen. Oracle wordt
als database gebruikt.
Voor een aantal functionaliteiten (bv. postcodecheck) is een aansluiting op het Internet noodzakelijk.
Voordelen van n-Adres:
 Altijd betrouwbare adresinformatie.
 Meerdere adressen mogelijk.
 Eenvoudig in te zetten voor mailingen.
 Onbeperkt aantal categorieën.
 Partnergegevens opnemen in adressering.
 Zelflerende postcode-check m.b.v. Webservice.
 Ondersteuning van TNT Post KIX.
 Vastleggen van contactvoortgang.
 Extra adresinformatie bij een adres vast te leggen.
 Bijzonder schaalbaar van stand-alone tot 100+.

Gegevens bedrijf/organisatie:
Gemeente Grubbevorst
Bezoek: Parklaan 30, 5971 CD Grubbevorst
Post: Postbus 345, 5970 AB Grubbevorst
Factuuradres=postadres
Tel: 077-12 34 569
@: info@grubbevorst.nl
Deskundigheid gemiddeld

Afdelingsafhankelijke gegevens
Oppervlakte bebouwing: 2500 m2
Milieuvergunning afgegeven: Ja
Datum vergunning: 10-03-2004
Deskundigheid gemiddeld
Aantekeningen bij bedrijf/organisatie:
Staat aan het begin van een ingrijpende reorganisatie en heeft interesse getoond voor onze
producten, maar heeft tijd nodig om tot een
besluit te komen. Een veelbelovend prospect.

Eenvoudig beheer
Contactvoortgang:
17-05-2004
11-05-2004
24-04-2004
02-04-2004
23-03-2004

Beheer van de applicatie is zeer eenvoudig en kan
door uzelf worden uitgevoerd.
De beheerder bepaalt de lees- en schrijfrechten
die gebruikers krijgen toegekend.
Per afdeling kan de beheerder een tabblad met
eigen velden definiëren voor zowel het bedrijf
als voor de contactpersoon.
Vrij te bepalen kleurinstellingen zorgen voor
een goed visueel overzicht.
De eigenaar van een adres of de afdeling waar
een adres toe behoort, is eenvoudig te wijzigen.
Bestaande contactpersonen kunnen aan een
ander bedrijf gekoppeld worden.
De beheerder bepaalt welke gebruikers Outlook/Exchange functionaliteiten kunnen benutten.
n-Adres ondersteunt uitgebreide export- en
import-mogelijkheden.

Bezoek
E-mail
Telefoon
Offerte
Telefoon

Eénmalig vastleggen en overal
gebruiken
Een betrouwbaar adressenbestand vormt de basis
voor de contacten met uw relaties. Met n-Adres hebt
u een krachtig stuk gereedschap in handen om de
NAW-gegevens van uw zakelijke relaties vast te
leggen en te onderhouden. Zo kunt u:
een onbeperkt aantal contactpersonen per bedrijf
vastleggen,
zowel bedrijven als contactpersonen groeperen,
iedere afdeling in uw bedrijf 30 eigen velden
voor extra gegevens laten definiëren,
onbeperkt contactvoortgang bij een relatie registreren,
uitgebreide zoek- en selectiemogelijkheden gebruiken,
adresgegevens direct in Word gebruiken voor
brieven, faxen, etiketten en mailings,
postcode-check m.b.v. Webservice en TNT Post
KIX .

Kwaliteit van de adressen
Het waarborgen van de kwaliteit van de adressen
krijgt in n-Adres veel aandacht.

Contactpersonen:
G. Geertsen
J. Jansen
R. Rovers
Z. Zieder

Diamant 7a
3641 XR
Telefoon
Fax
E-mail
Website

Mijdrecht
0297 - 28 27 00
0297 - 28 84 76
info@n-tree.nl
www.n-tree.nl

I&A-medewerker
Hoofd Communicatie
Wethouder Financiën
Hoofd Automatisering
Aantekeningen bij contactpersoon:
Scherp denker, kritisch.
Werkt heel gestructureerd, soms besluitvorming traag door perfectionisme.
Voornaamste contact voor n-Office en vooral
de database koppelingen.

Ieder adres heeft een eigenaar die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de adresgegevens,
andere gebruikers mogen de adressen wel gebruiken, maar alléén de eigenaar of een beheerder kan ze aanpassen of verwijderen,
een invoercontrole voorkomt het dubbel invoeren van bedrijven,
de beheerder heeft uitgebreide controlemogelijkheden om dubbele relaties op te sporen en te
corrigeren,
een gebruiker kan postcodes en telefoonnummers op het Internet zoeken of een routeplanner
raadplegen.

Uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden
Een bedrijf wordt snel gevonden via de zoekfunctie. Daarmee zoekt u op bedrijfsnaam, zoekcode,
plaats of contactpersoon. Elk veld, ook de zelf gedefinieerde, kan gebruikt worden om gegevens te
ontsluiten.

De lijstweergave toont de bedrijven in een tabel
met de gegevens in kolommen. Wijzigingen in
kolombreedte en kolomvolgorde worden per gebruiker bewaard. Vanuit deze lijst kan elk bedrijf
weer geopend worden. U selecteert één of meerdere bedrijven voor een brief, fax of mailing. De omvang van de selectie wordt steeds in het venster
vermeld. Voor het samenstellen van ad-hoc lijsten
kan het actuele record aan het selectiebestand worden toegevoegd.

Bedrijven en contactpersonen
apart

Met filters selecteert u handig een groep bedrijven.
Dat kan ook op meerdere criteria.

Extra gegevens per afdeling
Het hoofdscherm voor bedrijven bevat vier tabbladen. Het eerste tabblad heet Hoofdkaart en bevat
de algemene NAW-gegevens, daarbij is ruimte
gereserveerd voor drie adressen. Het tabblad Aantekeningen is een memo-veld, bedoeld voor ongestructureerde tekst.
In het tabblad Categorieën geeft u aan welke kenmerken voor dit bedrijf gelden. Hiermee wordt
groeperen mogelijk gemaakt. U kunt bv. aangeven
wie het jaarverslag of de catalogus en prijslijst
ontvangen, maar ook de branche of aard van de
relatie kan hierin vastgelegd worden. U kunt uw
relaties uiteraard ook categoriseren naar betaalgedrag, kredietwaardigheid, regio-indeling, enz. Er is
geen limiet, uw creativiteit is de grens.
Het laatste tabblad is een bijzondere. Elke afdeling in uw organisatie kan hiermee 15 eigen velden
definiëren en krijgt daarmee de mogelijkheid om
afdelingsspecifieke gegevens over de relatie vast te
leggen. Deze gegevens zijn alléén zichtbaar voor
medewerkers van de afdeling. Via de filterfunctie
kunnen relaties of contactpersonen aan de hand van
deze afdelingsspecifieke velden snel gevonden
worden.

Onderaan op de bedrijvenkaart worden bij elk bedrijf de contactpersonen getoond. Dubbelklikken
op één van deze contactpersonen opent de kaart
voor deze persoon met alle gegevens.
Ook hier zijn er tabbladen voor aantekeningen,
categorieën en extra informatie met eigen velden;
geheel volgens de systematiek als bij de bedrijvenkaart.
Contactpersonen zijn daarnaast ook rechtstreeks te
benaderen. Hierbij beschikt u over dezelfde zoek-,
filter- en lijstmogelijkheden als bij de bedrijvenkaart.

Contactvoortgang
De contacten met uw relaties legt u vast in de contactvoortgang. Dit omvat ingekomen en verzonden
post, telefoontjes, e-mails, bezoeken, enz. U kunt
hier ook de contactvoortgang van uw collega’s
binnen uw afdeling zichtbaar maken. De contactvoortgang van andere afdelingen wordt echter niet
getoond. Niet openbare contactvoortgang kunt u
voor andere collega’s afschermen.
De door u geregistreerde contactvoortgang, maar
ook die van uw collega’s, geeft u direct een goed
beeld van wat er bij de betreffende relatie actueel is
en wat er in het verleden gespeeld heeft. Het kan
een belangrijke rol krijgen in de communicatie
tussen de medewerkers van de afdeling.
Vanuit het programma verstuurt u e-mails of maakt
u taken aan via Outlook/Exchange. Dit kan een
taak voor uzelf zijn, maar u kunt ook taken delegeren aan collega’s.
n-Adres geeft inzicht in wat er bij uw relaties
speelt en Outlook/Exchange herinnert u en uw collega’s aan de acties die moeten worden ondernomen.
Kortom een krachtige combinatie van software
waarbij het totaal méér is dan de som van de onderdelen.

