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Online proofing versnelt en vereenvoudigt de goedkeuring 
van uw ontwerp

De verpakkingsoplossingen die Faes ontwerpt, zijn maatwerk. Dit houdt in dat onze engineers een 
voorstel maken hoe de verpakking er uit zal zien. Deze tekening wordt aan de klant aangeboden, 
die er zijn goedkeuring aan kan geven of nog op- of aanmerkingen kan doorgeven. Faes gebruikt 
hier de applicatie Online Proofing voor. Met deze webbased oplossing wordt de goedkeuring van 
uw tekeningen versneld en vereenvoudigd, wat uiteindelijk resulteert in een kortere levertijd en 
een betere kwaliteit.

Wat houdt ‘online proofing’ precies in?

Online proofing is een webbased methode om de tekening te beoordelen en accorderen. Één of 
meerdere mensen binnen uw organisatie krijgen een e-mail met een link die u toegang geeft tot 
het voorstel van de engineers van Faes. Jij en/of jouw collega’s kunnen dit goedkeuren of hier 
opmerkingen/vragen bij plaatsen, die dan door uw contactpersoon bij Faes weer verwerkt worden. 
Daarna kan de aangepaste versie geaccordeerd worden. Dit leidt tot een optimale zekerheid dat u 
precies weet wat u gaat ontvangen.

De voordelen van online proofing

Als meerdere mensen binnen uw organisatie een oordeel moeten vellen over het voorstel, is een 
interne vergadering niet meer nodig. Iedereen kan op de plaats en tijd, die hem het best schikt zijn 
opmerkingen plaatsen. Dit bespaart veel tijd.
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Zo heeft u de zekerheid van een foutloos proces én het bespaart u veel kostbare tijd!

Geen zware bijlagen via e-mail, dus geen extra belasting van uw netwerk.
Versiewisselingen zijn onmogelijk omdat er maar een bestand bestaat.
U hoeft geen kopieën van afgekeurde PDF’s meer te bewaren.
Alle correcties en correctiefasen worden bewaard, zodat u altijd kunt terugzien wie welke 
correctie wanneer heeft aangegeven.
U heeft geen speciale software nodig om de online proofing te bekijken.
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Hoe werkt het?

Infoscherm:

S = Verzonden
O = Open
C = Reactie toegevoegd
d = Beslissing is genomen

1. Reactie toevoegen

a. Druk op “Reactie toevoegen”
b. Geef met de tekenmiddelen de
 locatie van uw opmerking aan
c. Vermeldt uw reactie in het venster
d. Druk op “Plaats”
e. Sluit het reactievenster af
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2. Goedkeuren

a. Druk op “Beslissing maken”
b. Maak uw keuze:
 I.  Approved; akkoord
 II. Approved with changes; akkoord  
  met aanpassingen
 III. Changes required; er moeten  
  aanpassingen uitgevoerd worden
 IV. Not relevant; bevestiging is niet  
  nodig voor mij
c. Om een bevestigingsmail te ontvangen, 
 vink aan “Stuur me een emailbevestiging”
d. Druk op “Beslissing maken”



Hamelendijk 2, 5541 RA Reusel  |  P.O. box 209, 5540 AE Reusel  |  The Netherlands  |  Tel. +31 (0)497 389070  |  info@faes.nl  |  faes.nl


