Voordat u in het factuurprogramma de mailfunctie van een Pdf factuur kunt gebruiken moeten
eerst de emailinstellingen worden aangepast. Dit zijn de emailinstellingen zoals ze ook staan in
uw outlook of outlook expres. Start uw emailprogramma en ga naar accountinstellingen. Neem
daar de instelgegevens over en zet ze in de emailinstellingen van TFC-Software.
Stap 1: Open TFC-Software en klik op "Algemeen"

Stap 2: Klik in het volgende scherm op emailinstellingen

Stap 3:

a. Het Host adres voor uitgaande email (SMTP server)
b. Van emailadres; hier uw eigen emailadres invullen
c. CC; hier vult u een emailadres in waar het kopie van de email naar toe moet worden gemaild.
Dit kan hetzelfde adres zijn maar ook een adres van uw mail thuis.
d. Het poortnummer; Is meestal 25 maar kan ook 110 zijn.
e. Onderwerp; De hoofdtekst welke u in de mail wilt hebben.
f. De begeleidende tekst bij de factuur; (het beste is om een standaard tekst te kiezen die u voor
al uw klanten kan gebruiken).
g. Dezelfde mogelijkheden heeft u ook bij de tekst voor de Party/feestdagen.
Nb. Zorg dat de tekst binnen het opgegeven kader blijft d.w.z. als de tekst aan de rechterzijde uit
beeld dreigt te gaan dan eerst op enter drukken voor de volgende regel (dit om de regels in de
mail niet te lang te maken). Wanneer alles is ingevuld klikt u op "Opslaan" en is uw mailfunctie

gereed voor gebruik. In het factuurprogramma zelf moet u bij "onderhoud klanten" nog wel even
aangeven of de klant een Pdf factuur per mail of een gewone factuur moet hebben, en moet u in
het klantenscherm het emailadres van de klant invullen. Er is ook een mogelijkheid om een
achtergrond op de Pdf factuur in te stellen. Neem hiervoor contact op met onze technisch
helpdesk op 06-10889635.

