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 Gebruiken al u medewerkers dezelfde layout?

* Standaardisatie binnen het hele bedrijf van uw 
   huisstijl

* Efficiënter gebruik bestaande software

* Geen investeringen in nieuwe software

* Besparing op kostbaar drukwerk
* Verhoogt de productiviteit van uw werknemers
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* OFFICE Automation

De ontwikkeling van uw huisstijl is doorgaans een 
grote investering geweest die geresulteerd heeft in 
een prachtige huisstijl.
Maar is een mooie huisstijl ook een effectieve 
huisstijl?
Dankzij de automatisering wordt er dagelijks een 
enorme hoeveelheid aan informatie op papier en de 
digitale snelweg verstuurd. Omdat met name 
Windowsprogramma's zoals "Word" en "Outlook" 
uitgebreide opmaakmogelijkheden bieden, 
ontwikkelen medewerkers snel hun eigen voorkeur 
voor de wijze waarop zij deze informatie versturen.
Vanuit het oogpunt van uw organisatie is deze 
ontwikkeling niet gewenst. Het zorgvuldig 
opgebouwde bedrijfsimago wordt hierdoor weer 
tenietgedaan. Ook voor de samenhang tussen de 
interne afdelingen is uniformiteit bij de communicatie 
van groot belang. 
Uw investering gaat pas rendement opleveren 
wanneer uw huisstijl goed en consistent wordt 
gebruikt. 
Standaardisatie en efficiëntie zijn beide goede 
redenen om te denken aan de implementatie van uw 
huisstijl in de bestaande programmatuur. 

* Wat houdt implementatie van uw huisstijl in? 

Met name het inpassen van sjablonen en 
ontwikkelen van macro's voor specifieke taken zoals 
b.v. standaard brief/fax/faktuur/e-mail lay-out met 
gekoppeld een adressenbestand en 
correspondentiebeheer voor de bestaande 
softwarepakketten binnen uw bedrijf.
Hierna hoeven uw medewerkers zich niet meer te 
bekommeren over de gemaakte afspraken 
betreffende uw huisstijl en kunnen ze zich puur 
richten op inhoud. 

* Wat zijn de voordelen van  OFFICE Automation?

Standaardisatie binnen het hele bedrijf van uw 
huisstijl.
Efficiënter gebruik van de al aanwezige software 
Geen dure investeringen in nieuwe software.
Besparingen op tijd en kostbaar drukwerk
Slechts een kleine investering met een maximaal 
rendement.

* Wat doet WisseQ Automatisering voor u?

Afhankelijk van uw uitgangssituatie, wensen en 
verwachtingen biedt WisseQ Automatisering u de 
volgende oplossing.

OFFICE Automation

Specifieke aanpassingen van het MS-Office™ pakket 
van Microsoft Corporation. Met name het aanmaken 
van sjablonen en ontwikkelen van macro's voor 
specifieke taken: standaard brief/fax/faktuur/e-mail 
lay-out met gekoppeld een adressenbestand en 
brievenboek, afhandelen van een administratief traject 
met gebruikmaking van een elektronisch dossier, 
conversie van gegevens etc. Hierbij worden de 
programma's Word, Excel en Access ten volle benut 
door middel van macro's en programmering in Visual
Basic for Applications
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