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Wilt u een kantenklare HTMLcatalogus genereren op basis van de 
artikelinformatie die u in AccountView hebt vastgelegd? Kies dan voor 
de handige module eCatalogus.

Voor wie
Voor iedereen die snel  
artikelen op een eigen  
website wil publiceren  
en onderhouden.

krachtige htmlsjaBlonen
Gebruik de meegeleverde HTML
sjablonen voor uw categorielijsten, 
artikel lijsten (binnen een categorie) en 
afzonderlijke artikelpagina’s. Of ontwerp 
uw eigen sjablonen met een willekeurige 
HTMLtekstverwerker zoals Microsoft 
FrontPage. Stel zo een elektronische 
artikelcatalogus op, die u voor uw  
klanten direct op uw website of een  
cdrom kunt plaatsen.

flexiBele 
artikelcategorieën
Maak gebruik van de flexibele artikel
categorieën, volledig onafhankelijk van 
artikelgroepen. Schik en herschik boven
dien categorieën en subcategorieën op 
basis van markteisen. Profiteer hierbij 
ook van de mogelijkheid om artikelen in 
meerdere categorieën onder te brengen. 
Vermeld bijvoorbeeld Afplakband zowel 
onder Kantoorartikelen als onder de 
Verfafdeling. 

Wilt u uw artikelen op het internet aanbieden? De module eCatalogus biedt u de functio
naliteit. Want vanuit AccountView kunt u uw artikelgegevens op uw website eenvoudig 
onderhouden en bijwerken. Bovendien beschikt u over krachtige HTMLsjablonen, die 
voor u direct de webprijzen invullen.

* Uitbreiding op de modules 
Facturering I of Voorraad.

BUsiness
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Uw Voordeel
 Snel publiceren van artikelen 

op een eigen website.

 Onbeperkt aantal  
artikelcategorieën en  
subcategorieën.

 Grote flexibiliteit doordat 
u gegenereerde pagina’s 
ongewijzigd kunt gebruiken, 
of verder kunt bewerken 
met professionele web 
ontwerphulpmiddelen  
zoals Microsoft FrontPage, 
Macromedia Dreamweaver 
of Adobe GoLive. 

 Perfecte integratie  
met webwinkels.

Met de module eCatalogus kunt u de inhoud van uw website op afstand beheren en  
actualiseren. Zelfs zonder onlineverbinding. U bewerkt eenvoudig alles in AccountView, 
waarna u uw toevoegingen en wijzigingen op elk moment kunt doorvoeren op uw website.

extra fUnctionaliteit 
Genereer meerdere catalogi, elk met 
andere categorieën, verschillende  
artikelen en een aangepast ontwerp. 
Produceer ook individuele elektronische 
catalogi “op maat” voor grote klanten. 
Genereer zelfs catalogi in meerdere 
talen als u ook werkt met de module 
Uitgebreide artikelomschrijving. Of  
genereer catalogi met verschillende  
prijslijsten als u werkt met de module 
Prijsafspraken. En genereer dezelfde  
catalogus in meerdere valuta als u  

werkt met de module Uitgebreide  
vreemde valuta. 

Uw catalogUs op het weB
Genereer relatief statische artikelinfor
matie in batch, waardoor u de perfor
mance op drukke websites verbetert. 
Profiteer zo van het voordeel dat uw 
artikelpagina’s worden geïndexeerd door 
zoekmachines zoals Google en Lycos.
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