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1. Creëer en implementeer
Ontwerp zelf de e-mailhandtekening voor je organisatie 
of kies voor een sjabloon uit de uitgebreide bibliotheek 
en bouw daarop verder. De e-mailhandtekeningen worden 
door de server toegevoegd, waardoor je medewerkers er
geen omkijken meer naar hebben. 

2. Voeg je social media en/of marketingbanner toe 
Het is mogelijk om je social media kanalen en/of marketing-
banner toe te voegen aan de e-mailhandtekening. Dit zorgt 
voor een nog hogere attentiewaarde. 

3. Verschillende handtekeningen per afdeling
Door middel van regels kan je zelf bepalen welke gebruikers 
welke handtekeningen krijgen. Zo kan de marketing afdeling 
bijvoorbeeld een aanstaand evenement in de kijker zetten, 
terwijl je servicedesk de openingstijden communiceert.
Op deze manier kan je jouw klanten altijd optimaal bedienen.

4. Gebruik Active Directory-gegevens
De e-mailhandtekening software kan worden geïntegreerd 
met de active-directory gegevens van Microsoft. Op deze 
manier worden de dynamische velden met contactgegevens 
in de e-mailhandtekening automatisch gevuld met de 
gegevens van de betreffende medewerker. 

5. Update handtekeningen met één klik
Zodra een sjabloon is opgeslagen krijgen alle gebruikers 
automatisch de juiste e-mailhandtekening. Beheer vanaf een 
centrale plek wie welke e-mailhandtekening krijgt. Bovendien 
wordt altijd de juiste handtekening toegevoegd, waar je ook 
bent en welk device je ook gebruikt.

5 Slimme Exclaimer functies
die jou verder helpen.

 
Exclaimer e-mailhandtekening software helpt jou efficiënter 
communiceren. Wij bieden je graag kosteloos een demo 
aan en laten je kennis maken met de voordelen en wat de 
software voor jouw organisatie kan betekenen. Dit alles met 
de ondersteuning van Contict, zo helpen we je elke dag 
slimmer te werken! Een greep uit de mogelijkheden.

Met de e-mailhandtekening software van Exclaimer zorg je ervoor dat jouw hele 
organisatie een professionele e-mailhandtekening krijgt die in het oog springt. 
Compleet in jouw huisstijl en voorzien van de correcte juridische disclaimer.

Geef jouw organisatie altijd een consistente merkuitstraling!
Binnen organisaties wordt er vaak veel geïnvesteerd om het merk er op en top uit te laten zien. Te denken aan de logo’s, 
visitekaartjes, website en andere zaken om een professionele indruk achter te laten. Maar hoe ziet je e-mailhandtekening
er uit? Is je logo wel goed en scherp zichtbaar? Heb je een juridische disclaimer toegevoegd? Allemaal zaken die de 
professionaliteit van je organisatie uitstralen en waar jouw relaties mee worden geconfronteerd wanneer ze per e-mail 
contact met je opnemen. Zorg ervoor dat al het harde werk dat je in jouw merk hebt gestoken niet verloren gaat en laat 
je organisatie ondersteunen met de slimme e-mailhandtekening software van Exclaimer!

www.contict.nl

Vraag je proefperiode aan via contict.nl/exclaimer

Ontdek hoe e-mailhandtekening software voor jouw organisatie 
kan werken. Maak een afspraak met één van onze specialisten of 
ga naar contict.nl/exclaimer.
 
 


