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Met Web2Print van Manufast bestelt u drukwerk eenvoudig 
op afstand. Via dit veilige, configureerbare en intuïtieve 
onlineplatform kunt u al uw printklare (al dan niet 
gepersonaliseerde) documenten beheren en opslaan.

In een paar kliks beheert u al uw bestellingen, de aanvraag, 
maakt u een keuze uit talloze afwerkingsmogelijkheden, volgt u 
leveringen op de voet op en raadpleegt u uw facturen.

Web2Print... Clic & Print!

Verantwoordelijke uitgever: Brigitte HAMTIAUX, Gentsesteenweg, 1434 - 1082 Brussel, 03/2020

Wenst u ons te 
contacteren?

Gentsesteenweg 1434,  
1082 Brussel

T +32 (0)2 464 26 11
F +32 (0)2 464 26 40

info@manufast.be
www.manufast.be

Geen installatie nodig
Voor deze 100% ‘web based’ oplossing hoeft u helemaal niets te installeren. Een internetverbinding 
en login zijn voldoende om toegang te krijgen tot de bibliotheek en meteen een eerste bestelling te 
plaatsen.

Twee toegangsniveaus
Als ‘gebruiker’ kan iedere geregistreerde gebruiker bestaande documenten bewerken, nieuwe 
documenten downloaden, de inhoud ervan personaliseren en bestellingen plaatsen. Als ‘beheerder’ 
kan de gebruiker alle bestellingen bekijken en eventueel goedkeuren, net als rapporten en facturen 
raadplegen.

Overzicht
In het handige overzicht vindt u snel al uw bestellingen terug. U kunt ze raadplegen, de bestelstatus 
opvolgen en de voorgeschiedenis bekijken.

Duidelijke, complete facturen
De beheerder kan op elk moment alle factureringgegevens van het platform bekijken. Bij elke factuur 
kan een compleet overzicht van alle bestellingen worden gevoegd. Ook een kostenplaatssysteem 
behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van de specifieke factureringaanpak van de klant.
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Wie zijn we ? 

Handige functies

Manufast creëert in het Brussels hoofdstedelijk gewest duurzame tewerkstelling voor meer
dan 270 personen met een handicap. Manufast is een MB, een maatwerkbedrijf, gevestigd in het 
Brussels Gewest en krijgt steun van de Franse Gemeenschapcomissie (Cocof) dat duurzame 
tewerkstelling creëert voor personen met een beperking.

Met Manufast, kiest u voor een unieke leverancier met verantwoordelijkheidsgevoel en voor een 
rendabel beheer van verscheidene aspecten van uw onderneming, terwijl u bijdraagt aan diversiteit 
in de tewerkstelling. U laat uw onderneming toetreden tot het win-win-win tijdperk waar U, de 
werknemers met een handicap en uw bedrijf erbij winnen.



Web2Print... CliC & Print !

1. U downloadt de documenten die u wilt afdrukken of 
 selecteert ze in de bibliotheek.

2. U personaliseert uw documenten en stelt een lijst met 
 ontvangers op. 

3. U geeft de gewenste hoeveelheid en de leverings- en 
 factureringgegevens in. De prijs wordt bepaald aan de 
 hand van de opties en afwerking die u hebt gekozen. 
 U bevestigt de bestelling (met of zonder bevestigingsprocedure). 

4. De bestelde documenten worden afgedrukt en bezorgd bij 
 de ontvangers.

De erg veilige Web2Print-oplossing is intuïtief en schikt zich zonder moeite naar uw wensen. Met deze 
applicatie beheert, verstuurt en bewaart u uw printklare documenten in de bibliotheek, al dan niet met 
een persoonlijke finishing touch.

Afdrukken verloopt automatisch en Manufast neemt alle productiestappen (afwerken, vouwen, inbinden, 
afdrukken) voor zijn rekening. Dat betekent een dubbel voordeel voor u: bijzonder snelle levertermijnen 
én één enkel aanspreekpunt, van bestelling tot en met levering.

 Via een afzonderlijke URL krijgt u toegang tot een platform met 
 daarop de logo’s en foto’s van uw bedrijf, instelling, distributeur, 
 handelaar, school of opleidingscentrum 
 (http://print.manufast.be/<nom>).

 De intuïtieve interface helpt u stap voor stap een keuze te maken 
 uit verschillende opties en afwerkingsmogelijkheden.

 Dankzij het ‘Caddy’-systeem kunt u meerdere bestellingen 
 samenvoegen, bestellingen uitstellen...

 Met het trackingsysteem (online én via e-mail) volgt u elke bes- 
 telling moeiteloos op, vanaf de bestelbon tot en met de levering. 
 Ook een procedure waarbij bestellingen eerst goedgekeurd 
 moeten worden, behoort tot de mogelijkheden.

 Het systeem beheert ook alle leverings- en factureringadressen.

 De prijs van elke bestelling wordt online weergegeven en hangt af 
 van de verschillende keuze- en afwerkingsmogelijkheden.

 Betalen kan online, zowel door de aanvrager als door de eind- 
 gebruiker.

 Aan het einde van de maand volgt de factuur met een besteloverzicht.

Met Web2Print bestelt u enkel wat u nodig hebt en worden uw documenten op het gewenste adres 
bezorgd. Dat bespaart u heel wat tijd én geld!

4 eenvoudige en intuïtieve stappen: Clic & Print!

3 type documenten

Bibliotheek met ‘printklare’ documenten

Uw ‘printklare’ documenten worden bewaard in een 
bibliotheek.

In amper drie kliks laat u ze afdrukken: 

- Selecteer het document in de bibliotheek (bijvoorbeeld 
 een affiche, leaflet, brochure, syllabus...) naargelang 
 het gebruikersniveau.

- Geef de gewenste hoeveelheid in. De eenheidsprijs en 
 de eigenschappen van elk document zijn vooraf 
 bepaald.

- Bevestig de bestelling en vul het leveringsadres in.

Downloadbare en aanpasbare documenten

  Documenten in het bestandsformaat *.pdf, *.ppt, *.pptx,*.
doc, *.docx kunnen worden gedownload en aangepast, om 
zo uw documenten te kunnen samenstellen.

 Het kan gaan om losse, niet-ingebonden vellen (affiches, 
 leaflets...) of ingebonden documenten (brochures, 
 cursussen met nietjes, syllabi, notitieboekjes...).

 Met de intuïtieve interface kiest u de gewenste formaten 
 (A3, A4, A5, A6, Custom, XXL), afwerkingsmogelijkheden 
 (geplastificeerd, gelamineerd...), papiertypes en inbinding 
 van de pagina’s.

  Mogelijkheid om documenten in te binden met nietjes of 
spiralen of om ze te lijmen. De grootte 
wordtautomatisch aangepast aan het 
aantalpagina’s.

 Bij elke aanpassing berekent het systeem 
 een nieuwe prijs en krijgt u de kostprijs van 
 de afwerkingsmogelijkheden te zien. 

 Via uw persoonlijke overzicht laat u eerdere 
 bestellingen snel opnieuw afdrukken, met of 
 zonder wijzigingen.

In het systeem vindt u templates met personaliseerbare 
tekst- of fotovelden.

 U kunt het document in kwestie online personaliseren  
 met data of door middel van een Excel-file. 

 Elk document kan voor het afdrukken nog worden 
 geverifieerd en eventueel aangepast.

 Het systeem bewaart een overzicht van alle geüploade 
 databestanden, zodat u ze indien nodig kunt hergebruiken.

 Ideaal voor de personalisatie van visitekaartjes, cursus- 
 sen en syllabi, brochures met individuele adressering, 
 documenten met verschillende lay-outs...

Personaliseerbare 
documenten


