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Form2All is een business oplossing, waarbij procesverbetering het uitgangspunt is. 

Form2All kan alle ingevulde gegevens van een willekeurig formulier digitaal verwerken. De ingevulde 

gegevens van uw formulier kan Form2All verwerken in diverse documenten, versturen of exporteren. Ook is 

het mogelijk dat Form2All de ingevulde gegevens verrijkt. 

Voor het gebruik van Form2All hoeft u zelf geen uitgebreide software te schrijven. 

 

 

Binnen veel organisaties wordt een deel van het 
proces wat er middels een formulier binnenkomt 
nog handmatig verwerkt, waarbij de gegevens veelal 
worden overgetypt en er dus mogelijke typefouten 
kunnen ontstaan. 
 
Om het proces binnen een organisatie te versnellen 
en typefouten te voorkomen is Form2All de ideale 
oplossing voor vele organisaties. 
 

 

Aanleveren 
 
De gegevens kunnen 
aangeleverd worden o.a. 
vanuit onderstaande 
formulieren. 
 

• WordPress, o.a.  
o Contact Form 7 
o Ninja Forms 
o Gravity Forms 

• Joomla, o.a.  
o Chrono Forms 

• Drupal 

• andere software 

Aanmaken 
 
De gegevens kunnen 
automatisch in 
documenten worden 
verwerkt en opgeslagen 
worden. 
 

• PDF 

• Microsoft Office, o.a.  
o Word 
o Excel 

• andere software 

Verzenden 
 
De gegevens kunnen 
automatisch verstuurd 
worden o.a. via 
onderstaande 
applicaties. 
 

• Exchange Server 

• E-mail 

• SMS 

Exporteren 
 
De gegevens kunnen 
automatisch 
geëxporteerd worden. 
 

• Eigen maatsoftware 

• Standaard software, 
o.a.  
o Exact software 
o Twinfield 
o Visma – 

AccountView 
o SAP 
o AFAS 

 

Het formulier met de ingevulde gegevens wordt in een samen te bepalen formaat naar Form2All gemaild. 

Form2All handelt het vervolgproces geheel geautomatiseerd voor uw af. 

Uw organisatie bepaald zelf wat er met de gegevens moet gebeuren. Wij kunnen ze mailen, in een document 

opslaan, exporteren naar uw software systeem of bijv. een SMS of WhatsApp sturen. 

 

  

http://www.form2all.com/
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Cases 
Hierbij enkele voorbeelden wat Form2All voor uw bedrijf kan betekenen. Natuurlijk kan Form2All nog veel 

meer dan onderstaande voorbeelden. 

Softwarebedrijf Autofabrikant 

  
Een softwarebedrijf wenst dat er een op maat 
gemaakte offerte wordt verstuurd, waarbij de 
offerte in de bijlage als PDF is toegevoegd evenals de 
Algemene Leveringsvoorwaarden (ALV). Het aantal 
gebruikers, de branche en de eventuele omzet 
bepalen het offerte bedrag. 
 
https://www.form2all.com/case/softwarebedrijf/ 

 

Een autofabrikant wenst dat er een brochure naar 
de potentiële klant wordt gemaild, waarbij de ge-
kozen opties van de auto in de PDF brochure staan. 
Tevens wil men dat afhankelijk van de postcode de 
dealer een SMS en een terugbelverzoek krijgt met 
de naam en telefoonnummer van de klant. 
 
https://www.form2all.com/case/autofabrikant/  

Verzekeringsmaatschappij Reisorganisatie 

  
Een verzekeringsmaatschappij wenst bij aanvraag 
van een zorgverzekering een gepersonaliseerde 
brochure te mailen en de gegevens direct in hun 
centrale software systeem te plaatsen. 
 
 
https://www.form2all.com/case/verzekeringsmaatschappij/  

Een reisorganisatie wenst indien er via de website 
een brochure(s) wordt aangevraagd, dat de 
begeleidingsbrief direct bij de reisorganisatie wordt 
afgedrukt. Tevens wil men de gegevens van de 
potentiële klant automatisch in hun software. 
 
https://www.form2all.com/case/reisorganisatie/  

 

Voor al bovenstaande cases ontvangt Form2All per mail de benodigde informatie en handelt alles 

geautomatiseerd voor u af. Zie op de website bij Cases hoe dit wordt geregeld. 
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