
Het versturen van berichten naar een 

relatie per Email is al langere tijd 

gemeengoed. 

Veel van onze klanten werkten daarbij 

met een E-mail programma op hun 

PC, zoals Outlook, Outlook Express, 

Windows Live Mail of een ander pak-

ket. 

Deze E-mail programma’s en mn. die 

op nieuwere PC’s geleverd worden, 

leveren steeds vaker problemen op. 

Ook gebruiken veel van onze klanten 

geen E-mail software meer op hun 

PC, maar maken gebruik van een 

internet webmail programma via de 

internet browser. 

Alom, allerlei technische vooruitgang, 

maar niet direct een verbetering voor 

de gebruiker.  

Huidige s ituatie  
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If you want it to be BRiGHT 

Dit is de eenvoudige versie. 

Bij alle rapporten heeft u de  daarbij 

de keuze uit : 

 Weergave op scherm 

 Weergave op printer 

 Versturen via mail 

 

Bij versturen van facturen geldt : 

 U kunt niet tegelijkertijd meerdere 

facturen versturen 

 Indien u werkt met voorbedrukt 

papier, dient  u de keuze te maken 

om : 

 te stoppen met gebruik van 

het voorbedrukte papier en 

dient u met een logo of ach-

tergrond in de factuur te gaan 

werken 

 gebruik maken van de 

“uitgebreide versie”, waarbij 

de facturen worden gestem-

peld  

(Stempelen is het voorzien van 

de factuur met de  achter-

grond van het voorbedrukte 

papier) 

 

Versturen per mail geschiedt via het 

BRiGHT Portal systeem.  

U hoeft dus geen mail programma op 

uw PC geïnstalleerd te hebben. 

 

U, als verzender : 

 kunt op het  BRiGHT Portal sys-

teem de verzonden berichten 

inzien. 

 

Uw relaties, als ontvanger : 

 krijgen de berichten direct per 

mail doorgestuurd krijgen vanuit 

het BRiGHT Portal systeem 

 

 

 

Portal V1 

Dit is de uitgebreide versie 

Hierbij heeft u alle mogelijkheden van 

de eenvoudige versie plus hieronder 

nader beschreven. 

Voor versturen van facturen geldt: 

 U kunt de meerdere facturen  

printen of mailen 

 Per relatie kunt u aangeven of die 

de facturen elektronisch wil ont-

vangen 

 Indien u werkt met voorbedrukt 

papier, dan moeten de facturen 

die per mail worden verstuurd  

worden gestempeld  

(Stempelen is het voorzien van de 

factuur met de  achtergrond van 

het voorbedrukte papier) 
 

Uw relaties, als ontvanger  : 

 Krijgen de berichten direct per 

mail doorgestuurd krijgen vanuit 

het BRiGHT Portal systeem 

 Kunnen ook nog alle berichten op 

het BRiGHT Portal systeem inzien. 

Portal V2 

We hebben als BRiGHT enige tijd gele-

den besloten om alle communicatie via 

een BRiGHT Portal op het internet te 

gaan versturen 

Dit is mogelijk via BRiGHT I&R,  

BRiGHT Factuur en BRiGHT Optimad. 

Alle rapporten zijn als bijlagen aan een 

E-mail te verzenden naar het portaal. 

Vanuit dat portaal worden ze dan 

vervolgens doorgestuurd naar de 

betreffende relatie via E-mail of de 

betreffende relatie kan de berichten 

op het portaal inzien. 

Nieuwe s ituatie  

In overleg kunnen wij de module 

“BRiGHT Portal V2” voor een 

proefperiode activeren. 

Bel even voor de voorwaarden 

Demo 


