
Onder rapportages was het al mogelijk om je
bestelhistorie, voorraad en budgetten in te
zien. Vanaf nu kun je ook alle opgeslagen

documenten in de hele portal bekijken en zien
wie de eigenaar is van het document. Alle
portals worden voorzien van deze nieuwe

rapportage. Vanuit het overzicht kun je een
voorbeeld downloaden of je kunt direct naar

bewerken van documenten gaan.

View in browser

We maken het onze gebruikers graag zo makkelijk mogelijk. Achter de
schermen wordt dan ook hard gewerkt aan nieuwe functies en ontwikkelingen

in de Easy Brandportal. Met deze release notes informeren we je over de
updates met de nieuwste mogelijkheden.

Uitbreiding rapportages

Preview in bevestigingsmail
De bevestigingsmail van je orders is bijgewerkt. Niet alleen de indeling is anders
en kun je nu direct je vraag via WhatsApp aan ons stellen. Bij iedere orderregel
wordt nu een preview geplaatst van het bestelde artikel. Daarnaast is het een
optie om in de winkelwagen meerdere afleveradressen toe te voegen. Staat

deze optie in je portal niet aan en wil je dit graag? 

Stuur dan een mail naar info@easybrandportal.nl.

Responsive
Het design van de portal is gewijzigd zodat deze beter wordt weergegeven op

smartphones. Hierdoor kun je statische artikelen zoals voorraad snel via je
mobiel bestellen. Ook het maken van eenvoudige templates kan op een

smartphone. Voor de uitgebreide bewerkingen, raden we je aan een tablet of
computer te gebruiken.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f68386433793067347a36
https://api.whatsapp.com/send?phone=0031619347685
mailto:info@easybrandportal.nl
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Je ontvangt deze e-mail omdat je
gebruikmaakt van de Easy Brandportal.

Geen e-mails meer ontvangen? Via
onderstaande link kun je je gemakkelijk

uitschrijven.

Uitschrijven mailing

Vrije afbeeldingen
Een brandportal wordt vaak ingezet als middel om huisstijl te bewaken. Het vrij

kunnen plaatsen van teksten en afbeelding wil je dan zoveel mogelijk beperken.
Bij brochures en posters leidt die beperking soms tot onmogelijke vormgeving

en hierin is vaak meer vrijheid gewenst. Om hieraan tegemoet te komen kun je
vanaf nu losse afbeeldingen op een pagina op iedere gewenste positie

plaatsen. Teksten die al op een pagina staan worden automatisch weggedrukt.

Meer templates nodig en/of behoefte aan extra data-opslag?  

Neem voor meer informatie en tarieven contact met ons op.

Bel 0183 628 288 of mail info@easybrandportal.nl.
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