
E-MAILHANDTEKENINGEN
zijn noodzaak 
E-mail is essentieel voor uw bedrijf. Met 
e-mailhandtekeningen maakt u altijd de 
juiste indruk en weet iedereen wie u bent. 
Behalve dat, bieden bedrijfshandtekeningen 
veel meer dan alleen contactgegevens. 

• Gebruik uw merkvermelding nu ook in uw
 zakelijke e-mail. 
• Toon uw certificeringen en geef uw klanten het   
 vertrouwen dat zij zoeken. 
• Biedt koppelingen naar uw sociale netwerken en   
 inhoud en verbreed uw sociale bereik. 
• Gebruik promo-banners ter ondersteuning van
 uw marketingcampagnes. 
• Voeg disclaimers toe om aan alle wettelijke
 vereisten te voldoen.
Denk eens aan de mensen die u regelmatig e-mails stuurt: 
klanten, leveranciers en partners. Denk aan de hoeveelheid 
e-mails die u hen elke dag stuurt. En hoe zij dit waarderen. 
Gebruik e-mailhandtekeningen om deze kans optimaal te 
benutten. 

HANDTEKENINGSOFTWARE
voor e-mail is noodzaak

U kunt e-mailhandtekeningen uiteraard met de hand 
ontwerpen, implementeren en bijwerken, maar u kunt zich 
deze moeite ook besparen en speciale software gebruiken 

die talloze verdere voordelen biedt. 

• Zorg dat alle gebruikers gestandaardiseerde handtekeningen   
 gebruiken en houd het ontwerp en de inhoud van alle    
 handtekeningen helemaal zelf in de hand. 
• Maak specifieke ontwerpen voor bepaalde afdelingen,
 teams of personen.
• Werk handtekeningen bij en implementeer ze met één druk
 op een knop. 
• Werk inhoud en contactgegevens automatisch bij als deze
 informatie verandert. 
• Registreer klikgegevens en stuur uw analyse- en    
 automatiseringsprocessen aan. 

En het is niet duur. De software wordt aangeboden 
tegen een voordelige, eenmalige prijs en de 
gebruikerskosten liggen aanzienlijk lager dan ieder ander 
alternatief.
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Onze leidinggevende
HANDTEKENINGSOFTWARE

• Fraaie handtekeningsjablonen met een combinatie
 van grafische, tekst- en dynamische velden.
• Handtekeningen die kunnen worden toegevoegd aan   
 iedere e-mail vanuit Outlook, OWA, vanaf smartphones,  
 tablets en geautomatiseerde systemen, zoals uw CRM.
• Effectieve regels die zorgen dat elke e-mail altijd
 van de juiste informatie is voorzien.
• Dynamische velden, die worden ingevuld volgens
 een ruime reeks Active Directory-kenmerken. 
• Regels op basis van Active Directory Group en OU
 lidmaatschap of alle andere kenmerken, evenals de   
 oorspronkelijke  e-mailgegevens zoals het onderwerp.

Onze software voor e-mailhandtekeningen werkt met 
de e-mailproducten van Microsoft. Exclaimer Signature 
Manager levert handtekeningen rechtstreeks aan Outlook- 
en OWA-gebruikers, zodat zij hun handtekening kunnen 
selecteren en tijdens het typen kunnen zien. Exclaimer 
Mail Disclaimers voegt handtekeningen toe in de Exchange-
server, voor disclaimers en handtekeningen in e-mails op 
smartphones en tablets die niet onrechtmatig kunnen 
worden gewijzigd.  

• Op datum gebaseerde handtekeningen voor beheer van  
 marketingcampagnes.
• Onmiddellijke implementatie van de updates van   
 handtekeningen.
• Uitvoerige testfuncties, zodat vóór de implementatie ieder  
 detail kan worden gecontroleerd.
• Hulpmiddelen voor marketing, waarmee medewerkers zelf  
 handtekeningen kunnen maken en bijwerken, zonder de hulp  
 van ICT. 
• Lage eenmalige aanschafkosten berekend per gebruiker, vanaf  
 $365 voor een pakket van 50 gebruikers.
• Bekroonde software, gecertificeerd door Microsoft en   
 wereldwijd met succes gebruikt door 42 miljoen gebruikers.
• Technische consultants met Microsoft-certificering, die u  
 adviseren en ondersteunen, die toezicht kunnen houden op  
 uw installatie en implementatie en die u kunnen voorzien van  
 ontwerpadvies voor handtekeningen.

Combineer beide producten voor de ultieme 
oplossing voor e-mailhandtekeningen:

Exclaimer heeft de beste software voor 
e-mailhandtekeningen die verkrijgbaar is.
– Paul Moline, Lindsay Automotive Group

De beste software voor handtekeningbeheer
– Jesmond Navarro, Verdala International School

Neem deel aan ons webinar voor 
een volledige productdemonstratie, 

inclusief de installatie
www.exclaimer.nl/webinars
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