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Inhoud:

• Wat is Fabreasy – PDF made Easy?
• De verschillende mogelijkheden
• Abonnementskosten
• Korte samenvatting
• Demonstratie
Blauwe tekstkleur = nieuw in deze versie

Link naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=3V5Nd37y7Mg

https://www.youtube.com/watch?v=3V5Nd37y7Mg


Wat doet Fabreasy
• Briefpapier (en vervolgpapier) toevoegen aan PDF bestanden

• Meerdere briefpapiersets mogelijk (incl. voor- en achterlooppagina)

• Eenvoudig PDF-bestanden aanmaken vanuit:
• Word en Excel (Officelint -> één klik)
• Fabreasy PDF Printerdriver (afdrukken naar…)
• Fabreasy drag-and-drop (één bestand of complete mappen)

• Directe output
• Bestand (input bestand: Excel, Word of PDF -> output inclusief briefpapier)
• Email (eventueel met email-template)
• Printer (document wordt afgedrukt inclusief briefpapier)
• Toverstaf (combinatie van bovenstaande)



Verschillende mogelijkheden

• Beveiliging toevoegen aan PDF bestanden
• Voorkomen van wijzigingen 

• PDF bestanden genereren met PDF/a optie (archief)

• Handtekening toevoegen aan PDF (inclusief handtekeningtool)

• Certificaat toevoegen aan PDF (van wie afkomstig)

• Online WYSIWYG briefpapier-editor (inclusief delen van link)



Abonnementskosten

• 1 jaar: 24 euro
• 2 jaar: 40 euro 
• Gratis downloaden en installeren - 14 dagen gratis proberen
• Per persoon een account aanmaken i.v.m opslaan licentiesleutel.

• Fabreasy setup -> tab ‘mijn account’ -> doorlopen stap 1 en 2

• Site-license mogelijk (vanaf 6 licenties)

• Tijdelijk 50% korting (couponcode: GIVEME50)

• Genoemde prijzen exclusief BTW, betaling via PayPal en iDeal.



Tot slot…

• Eén centrale plek voor het bijhouden van je huisstijl
• Alle applicaties gebruiken hetzelfde briefpapier (alsof het in de printer ligt)
• Slechts op één plek aanpassingen

• Verschillende briefpapiersets voor verschillende activiteiten 
• o.a. rapportages, facturen, offerten, bedrijfsactiviteiten of bedrijfsnamen

• In één keer je output document beveiligen of PDF/a en voorzien van 
handtekening en afzendercertificaat 

• Extra tools voor het samenvoegen of splitsen van PDF-bestanden





Downloaden via
www.digitaalbriefpapier.nl

en ga gratis aan de slag!

Vragen?
eelco@yellowsmile.nl

http://www.digitaalbriefpapier.nl/
mailto:eelco@yellowsmile.nl
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