
DocuFlow tour
Dynamics 365  
for Sales 
Klik door deze demo tour heen en ervaar hoe 
DocuFlow werkt i.c.m. Dynamics 365 for Sales 

Documizers
Baas in documentprocessen

DocuFlow



Welkom
Jouw reis met DocuFlow start hier

DocuFlow

Klik door dit gesimuleerde documentproces en ervaar hoe 
eenvoudig het is om een document te genereren en verwerken 
met DocuFlow i.c.m. Dynamics 365 for Sales.

Tijdsduur tour: 2 minuten



In deze DocuFlow Tour gaan we een offerte genereren, 
verzenden, digitaal ondertekenen en archiveren.

Documentproces met DocuFlow

Startpunt 
offerteproces

Verzenden 
per e-mail

Digitaal 
ondertekenen

Archiveren 
SharePoint

Offerte 
genereren

Ervaar het documentproces met DocuFlow



Hier selecteer je 
een offerte- 
sjabloon en start 
het document- 
generatie proces.



DocuFlow

Voor het genereren, versturen, archiveren en digitaal ondertekenen van documenten en emails

Genereren document en email

Ophalen en toevoegen databasegegevens

Toevoegen grafische elementen

Samenstellen tekst

Inlezen huisstijl 

...

De offerte en 
begeleidende 
e-mail worden 
automatisch  
gegenereerd 

DocuFlow

TERUG



DocuFlow opent het gegenereerde 
document in Microsoft Word

TERUG



Voor het genereren, versturen, archiveren en digitaal ondertekenen van documenten en emails

Wanneer gewenst 
kan je de inhoud 
van de offerte 
aanpassen in 
Word. Je kan deze 
stap in het proces 
ook overslaan. 



DocuFlow opent de begeleidende  
e-mail in Outlook

(of een andere e-mailprogramma naar wens)



De offerte en  
begeleidende 
e-mail worden op 
de achtergrond 
opgeslagen in  
het dossier

DocuFlow genereert 
de begeleidende 
e-mail en koppelt 
de offerte aan het 
bericht.



Je kan de e-mail 
direct verzenden 
of nog wat 
aanpassen en 
daarna verzenden



Je hebt de mail verstuurd! 
De ontvanger ziet het volgende...



De ontvanger klikt 
hier om de offerte 
te bekijken en te 
ondertekenen



Offerte wordt geopend 
in de signing service



Zo wordt de 
offerte ter 
ondertekening 
aangeboden



De ontvanger kan de 
offerte pagina voor pagina 
bekijken. En klikt voor 
akkoord op ‘Volgende’



Vervolgens zet de 
ontvanger een digitale 
krabbel en klikt op 
‘Ondertekenen’



De klant ziet een bevestigingspagina
en ontvangt een kopie van het document



Jij ontvangt het 
ondertekende document 
per e-mail. 

De ondertekende offerte 
wordt automatisch 
opgeslagen in het 
document management 
systeem (DMS) naar 
keuze. Bijvoorbeeld 
SharePoint. 



Leuke functionaliteiten die je niet  
gezien hebt in deze DocuFlow Tour:

Multi-Signing, waarbij één document door meerdere personen 
ondertekend kan worden. 

Dynamisch vraag- en antwoord model, waarbij tekstblokken en 
bouwstenen in de offerte worden opgenomen aan de hand van een 
korte vragenlijst.

Automatisch updaten van het klantdossier in Dynamics 365 for Sales.

De mogelijkheid om bulkmailings (documentpartijen) te genereren 
en te verwerken. Eventueel i.c.m. digitaal ondertekenen.



echt ervaren? 
Documizers geeft online demo’s. Stuur een 
aanvraag in en wij nemen jou (en je collega’s) 
mee on tour door onze documentoplossing.

DocuFlow in het

Documizers
Baas in documentprocessen

Online demo aanvragen 

https://documizers.com/vraag-demo-aan


Welke 
documentuitdaging 
heb jij voor ons?

Volg ons op LinkedIn 

Neem contact met ons op

Documizers
Baas in documentprocessen

Documizers.com | 020 – 820 19 70 | info@documizers.com

https://www.linkedin.com/company/documizers/
https://documizers.com/contact/
mailto:info@documizers.com
https://documizers.com/
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