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Met Advanced-Forms kunt u alle aspecten rondom output-
management automatiseren. Van elektronisch factureren tot 
digitale opmaak en distributie van uw bedrijfsdocumenten.  
Van geautomatiseerd printen van barcodelabels op labelprinters 
tot digitale archivering van uw uitgaande en opgemaakte  
documenten.

U hoeft niet meer in dure ontwikkeltijd te investeren voor 
de opmaak en verwerking van uw bedrijfsdocumenten. Met 
Advanced-Forms regelt u de opmaak, distributie en archivering 
van uw documenten zelf en precies naar wens van uw eigen 
organisatie en die van uw leveranciers en afnemers.
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Advanced-Forms is een state-of-the-art, 
gebruiksvriendelijke- en flexibele output-
managementoplossing voor bedrijven van 
elke grootte.



Zo blijkt volgens onderzoek- en analyseburo Quocirca dat 
e-facturatie de bedrijfsefficientie kan vergroten en worden de 
kosten van factuurverwerking tot maar liefst 70% gereduceerd.

In het huidige digitale informatie tijdperk wordt het steeds  
belangrijker om enerzijds meer documenten, waaronder 
facturen en offertes, digitaal te sturen en anderzijds om meer 
controle te krijgen over de uitgaande documentenstroom.

Door de inzet van Advanced-Forms, kunt u eenvoudig voldoen 
aan uw eisen en aan de eisen van leveranciers voor de aan-
levering en verwerking van al uw bedrijfsdocumenten in elk 
gewenst formaat en op elke gewenste manier. En dat zonder 
enige aanpassingen aan uw bedrijfskritische applicaties.
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De automatisering en uitwisseling van digitale  
documenten in de totale communicatie structuur  
tussen u en uw klanten en leveranciers wordt  
steeds crucialer en biedt de volgende voordelen:

• Creëer flexibiliteit in uw uitgaande documentenstroom, 
 zodat u
 - eenvoudig in kunt spelen op marktontwikkelingen;
 - eenvoudig tijdelijke promoties toe kunt voegen   
  aan uw documenten;
 - eenvoudig uw documenten kunt aanpassen op   
  basis van de internationalisering van uw bedrijf en/of 
  uw klanten
• Reduceer het aantal fouten in documenten
•  Creëer een corporate identity met uw uitgaande 
 documenten stroom
• Verbeter de service naar uw klanten en verhoog 
 daarmee de klant tevredenheid
• Bespaar dure ontwikkel- en beheer tijd voor uw 
 documenten

waarom
Advanced-Forms

Volgens diverse onderzoekbureaus blijkt 
dat bedrijven 1 tot 2% van de operationele 
kosten kunnen besparen door de vervanging
van papieren documenten, waaronder  
facturen en offertes, door elektronische 
documenten en door de automatisering van 
de gerelateerde processen.



De uitgebreide Designer van Advanced-Forms is gebaseerd op  
stroken, oftewel pagina onderdelen van het document. Er zijn  
tientallen types van deze stroken beschikbaar, van titel tot  
samenvatting en kolommen. Bovendien kunt u door middel van  
sub-documenten het aantal niveaus nog verveelvoudigen.
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De Designer biedt daarbij de volgende voordelen:
• Eenvoudige en herkenbare Microsoft Windows user   
 interface
• Gebruik allerlei bestanden of databases of combinaties 
 daarvan als bron voor het bouwen van de documenten
• Maak gebruik van interne scripts voor bijvoorbeeld 
 complexe data verwerkingen in de documenten
• Bekijk realtime het resultaat van het document, voordat 
 het document in productie wordt genomen
• Gebruik alle bekende, maar ook unieke document 
 eigenschappen, zoals:
 - Pagina van – tot
 - Berekeningen, totalen, subtotalen
 - Conditioneel plaatsen van gegevens
 - Bij elkaar houden van regels
 - Opnemen van tabellen in de documenten
 - Printen van barcodes
 - Gebruik maken van alle gewenste fonts

Advanced-Forms beschikt over een volledig grafische opzet  
van de document distributie. De totale distributie structuur 
wordt duidelijk en overzichtelijk weergegeven en is daardoor 
eenvoudig configureerbaar.

Met Advanced-Forms kunt u onafhankelijk 
van uw applicatie documenten en rapporten 
opbouwen en opmaken. 



De Advanced-Forms Distributie bestaat uit een verzameling van 
logische stappen. Voorbeelden van deze stappen zijn:
• Uitlezen van input kanalen zoals een directory, print of 
 webservice
• Converteren van het ene formaat naar het andere 
 -  Bijvoorbeeld PDF converteren naar XML
• Advanced-Forms Designer voor de opmaak van documenten
•	 Creëren van document formaten zoals:
 - PDF
 - RTF
 - Print
 - XML
 - Word/Excel
 - Enz.
•	 Gebruik van output kanalen zoals:
 - Email/Fax
 - Print
 - (s)FTP servers
 - Archief

Doordat de Advanced-Forms distributie volledig grafisch wordt
weergegeven kunnen gebruikers eenvoudig en overzichtelijk
hun eigen document distributie proces opzetten.

Advanced-Forms biedt in de distributie fase een volledige mail 
preview en validatie functionaliteit. Deze functionaliteit maakt 
het mogelijk om een e-mail bericht met bijvoorbeeld een elektro-
nische factuur eerst nog in volledig opgemaakte vorm in te zien 
en te valideren, voordat deze definitief wordt verstuurd. Het is 
zelfs nog mogelijk om het e-mail bericht met persoonlijke tekst 
aan te vullen. Deze preview en validatie functionaliteit is niet  
alleen via een web browser beschikbaar in een web portaal, maar 
ook als mobiele APP voor integratie met smartphones en tablets.

U kunt het opgemaakte digitale document via deze functiona-
liteit een goedkeuringsproces laten doorlopen door middel van 
een digitale workflow door de organisatie, voordat deze  
definitief wordt goedgekeurd en verzonden.

Distributie
Distributie

De Advanced-Forms distributie verzorgt het
document transport van uw (ERP) applicatie
naar de eindbestemming. Eindbestemmingen
zoals email, print, of zelfs een elektronisch 
archief.



Jeeves
Door middel van de Jeeves connector 
worden de XML documenten van Jeeves 
omgezet naar een leesbaarder en geschikter XML formaat voor 
de design en verwerking van documenten in alle gewenste 
formaten. Er is geen installatie binnen Jeeves nodig, noch is er 
maatwerk aan de Jeeves applicatie benodigd.

Oracle JD Edwards
De interface voor Oracle JDE (JDE  
Connector) zet de door JDE  
gegenereerde TaggedPDF documenten 
om naar een XML formaat. Met de JDEConnector GUI  
configureert u dit op een grafische manier. 

U kunt met deze GUI het volgende bewerkstellen:
•	 Automatisch	verdelen	van	een	batch	document	in	
 afzonderlijke documenten.
•	 Extra	informatie	kan	worden	toegevoegd	vanaf	één	of	
 meerdere databases. Hierdoor is er geen maatwerk 
 meer nodig in JDE. 
•	 Documenten	worden	automatisch	gekoppeld	aan	het	
 interne document management systeem van JDE  

(de attachments) waardoor u eenvoudig en snel de juiste  
documenten kunt opvragen.
JD Edwards, XE, 8.x en 9.x worden ondersteund. 

SAP
De SAP interface reduceert de ontwikkeltijd 
van formulieren enorm; er is geen noodzaak 
meer om te programmeren in SAPscript.
SAPGOF, RDI, XSF, XPF, XML en iDoc formaten worden door de 
interface ondersteund.

Door deze interface kunnen deze formaten via Advanced-Forms 
eenvoudig worden omgezet naar PDF om vervolgens te worden 
verstuurd per email, geachiveerd of geprint naar een printer. 

Microsoft Dynamics NAV
Voor Microsoft Dynamics NAV gebruikers is 
het moeilijk aanpassingen te maken in hun 
documenten. Daarvoor is extra kennis nodig 
en ook een extra ontwikkel licentie. Met Advanced-Forms 
maken wij gebruik van de standaard functionaliteiten van NAV  
waardoor u geen extra MS ontwikkel licentie nodig heeft. 
Met Advanced-Forms kunnen we ook extra velden uit uw NAV 
database bijlezen waardoor er geen beroep hoeft te worden 
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Quadira is een onderneming met eigen kantoren in  
Nederland, België en Duitsland en beheerst al meer dan 14 
jaar diverse disciplines op gebied van Output Management,  
E-Factureren en Digitaal Archiveren. Wij beschikken daarbij 
over kennis en expertise van Output Management in com-
binatie met bekende applicatie- en technische omgevingen, 
waaronder Oracle, Oracle JD Edwards, SAP, Jeeves, Infor, 
Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Windows, IBM OS/400, 
Unix en Linux. 

Wij zijn actief en breed georiënteerd in de markt en hebben 
vele gerenommeerde bedrijven als klant uit diverse sectoren, 
van Retail tot Food en van Industrie tot Logistiek.

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring op het gebied 
van Output Management en zijn uitstekend in staat om uw 
wensen en eisen voor document output management en e-fac-
tureren te vertalen naar de juiste oplossing en project invulling.
 
Wij	dé	specialist	op	het	gebied	van	e-factureren,	waarvoor	wij	
ook gecertificeerd zijn en dragen met trots het keurmerk. 

Advanced-forms 
& quadira
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gedaan op externe expertise. Dit geldt voor NAV versies die 
gebruik maken van de MS SQL Database of de C/SIDE database.

Microsoft Dynamics AX
Voor MS Dynamics AX bieden we een 
interface die binnen de AX omgeving 
documenten omzet in XML formaat voor de 
verdere verwerking binnen Advanced-Forms. Daarnaast kunt u 
ook nog ontbrekende gegevens bijlezen vanuit AX. U kunt een-
voudig browsen door de AX database en de velden selecteren 
die u nodig heeft. De gebruiker heeft nu ook de keuze om een 
document te printen, te versturen per email en/of automatisch 
op te slaan. Deze interface biedt een preview functionaliteit in 
AX zelf, zodat de gebruiker de opgemaakte documenten in AX 
zelf al kan inkijken. Door deze interface worden de documenten 
verwerkt en geprocessed zonder gebruikmaking van SSRS en 
Visual Studio voor een hogere efficiency en betere performance. 
De documenten worden uiteindelijk opgeslagen in de  
AX Document Management omgeving. Hiermee kunt u snel en  
eenvoudig documenten terug vinden vanuit uw AX omgeving.

Naast deze connectors beschikken we met Advanced-Forms 
over interfaces met diverse andere applicaties en platformen, 
waaronder Oracle, BaaN4, IBM en Infor.

AX



Voor meer informatie kunt u ons 
bellen of e-mailen. Of neem een kijkje 
op onze website.

Pater van den Elsenlaan 43 
5462 GG  Veghel 
Nederland

T  0413 369 506

sales@advanced-forms.com
www.advanced-forms.com


