


Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder 
de korrekte kontaktinformationer. 

OM ACTIVESIGNATURE

Har alle e-mails fra din organisation det samme grafiske look uanset hvem der sender mailen? Afspejler de sendte e-mails en 
professionel og samlet enhed?

Med ACTIVESIGNATURE kan du fra centralt hold definere layout og indhold til signaturerne og derved sikre, at uanset hvilken 
medarbejder mailen sendes fra, så har e-mailen det grafiske design, der kendetegner organisationen. 

Det markedsføringsmæssige potentiale i organisationens e-mails er enormt. Tænk blot på hvor mange e-mails der sendes hver 
eneste dag. Med ACTIVESIGNATURE kan der indsættes markedsføringsbudskaber i form af tekst, billeder, bannere o.l. ganske gratis. 

ACTIVESIGNATURE fungerer således, at hver gang en medarbejder svarer, videresender eller skriver en ny e-mail, så vil e-mail 
signaturen automatisk blive sat ind i bunden af e-mailen, og medarbejderoplysninger vil blive hentet fra for eksempel Microsoft 
Active Directory.
Er der foretaget en ændring til en skabelon, for eksempel en ny bannerreklame, sørger ACTIVESIGNATURE automatisk for at opdatere 
medarbejdernes signaturer således, at disse altid er opdateret. Skabelonerne oprettets i en WYSIWYG editor eller direkte i XSLT koden, 
og der kan oprettes så mange skabeloner der er behov for. For eksempel en til nye e-mails, en til besvarelser og videreforsendelser, 
en til webmail og en til fremmedsprog eller en til specifik Microsoft Active Directory gruppe. 

ACTIVESIGNATURE
E-mail Signature Software

DER KAN TILKØBES FEM MODULER TIL ACTIVESIGNATURE

ACTIVESIGNATURE
WEBMAIL

ACTIVESIGNATURE
TEMPLATE

ACTIVESIGNATURE
MOBILE DEVICES

ACTIVESIGNATURE
AD UPDATE

ACTIVESIGNATURE
OUT OF OFFICE

Central styring af e-mail signaturer 
på Microsoft Outlook Web Access. 
Modulet sikre, at ikke kun e-mails 

sendt fra kontoret, men også 
e-mails sendt fra webmailen får en 
professionel og ensrettet signatur. 

Vedligehold organisationens 
Word-skabeloner på en let måde, 

hvor stamoplysninger om brugeren 
automatiskflettes ind i skabelonen 

via en tilgængelig menu for brugeren, 
hvorfra de tilgængelige skabeloner kan 

vælges. 

Administrer medarbejdernes e-mail 
signaturer på mobile enheder. MOBILE 

DEVICES modulet vil automatisk 
indsætte den korrekte e-mail signatur 
til alle udgående e-mails sendt fra en 

smartphone eller tablet. 

Nem opdatering af kontakt-oplysninger. 
Ved hjælp af et brugervenligt interface 

kan der fra centralt hold gives 
mulighed for at medarbejderne selv 

holder udvalgte kontaktinformationer 
opdateret. 

Central styring af medarbejdernes Out 
of Office beskeder. Med modulet kan 

det sikres, at Out of Office beskederne 
altid indeholder de korrekte 

oplysninger og er slået til i de perioder, 
der er behov for det. 



Signaturskabelonerne oprettes enten i en WYSIWYG editor eller direk-
te i XSLT koden. 

Der kan gives rettighed til at brugerne selv kan opdatere udvalgte felter 
i deres signatur.

Opganisationens Out of Office beskeder kan styres centralt. 

Der kan indsættes billeder og links.

Signaturer virker også offline. 

Mulighed for flere signaturskabeloner, fx. til nye e-mails, én til besvar-
elser og videreforsendelser og en på fremmedesprog. 

Profesionelle og ensrettede e-mail signaturer der afspejler resten af 
organisationen. 

Lavere administrationsomkostninger når det ikke længere er op til den 
enkelte medarbejder at definere egne e-mail signaturer. 

Mindre belastning af it-afdelingen, når behovet for at supportere me-
darbejdernes egne e-mail signaturer forsvinder.

Signaturen er synlig for medarbejderne og risikoen for dobbelte signa-
turer undgås. 

ACTIVESIGNATURE kan overskrive brugerens egne Microsoft Outlook 
e-mail signaturer og derved sikre den officielle standard. 

Udvalgte brugere kan sende e-mails på vegne af andre.

Medarbejderoplysninger hentes fra Microsoft Active Directory eller 
fra en anden datakilde (via web services eller direkte databaseopslag 
via MS ADO/ODBC).

ACTIVESIGNATURE genkender e.mail format således at brugerens 
e-mail signatur sendes tilbage i det korrekte format (HTML, Plain Text 
eller Rich Text).

Forskellige e-mail signaturer til forskellige afdelinger eller Microsoft 
Active Directory grupper. 

E-mails og signaturerne i disse er et effektivt og billigt redskab i or-
ganisationens marketingstrategi. 

Mulighed for  dag-til-dag eller datostyrede kampagner i e-mail signa-
turerne. 

Sikkerhed for at oplysningerne i e-mail signaturerne er de korrekte. 

Med ACTIVESIGNATURE følger e-mail signaturerne medarbejderne, 
hvilket gør det nemmere at arbejde fra flere pc’er. 

E-mails der ikke sendes fra kontoret kan sikres en tilsvarende signatur 
da ACTIVESIGNATUR understøtter Microsoft Outlook Web Access.

Administration af e-mail signaturer på mobile enheder. 

FUNKTIONALITETER

FORDELE

ACTIVESIGNATURE
Funktionalitet & Fordele



ALBOA
Kundecase

Boligadministrationsselskabet ALBOA har igen-

nem en årrække benyttet ACTIVESIGNATURE. 

Efter implementeringen har selskabet fået styr 

på e-mail signaturerne og alt styres centralt. 

I perioder benyttes ACTIVESIGNATURE også til 

kampagne og meddelelser. 

Jeg anser ACTIVESIGNATURE som et af 

de mest geniale hjælpeprogrammer til 

Microsoft Office pakken. Jeg kan kun 

anbefale ACTIVESIGNATURE, og jeg mener 

at det er det eneste professionelle bud på 

central styring af e-mail signaturer. 

OM ALBOA

IT-Administrator
Mikkel Dam Junker

ALBOA



ACTIVESIGNATURE
Generel Information

ACTIVESIGNATURE er teknisk set et helt unikt produkt 
med følgende tekniske fordele:

ACTIVESIGNATURE understøtter følgende platforme:

Krav til MOBILE DEVICES modulet:

Behøver ingen installation på Microsoft Exchange serveren

Behøver ingen Internet Information Server

Behøver ingen SQL database

Klient: Microsoft Outlook 2003 eller senere

Server: Microsoft Exchange 2007 eller senere

Server agent der kræver installation på Microsoft Exchange 
serveren.

SYSTEMKRAV

ACTIVESIGNATURE sælges i pakker á 50 

licenser og det er antallet af licenserede 

brugere der afgør prisen. En grundpakke med 

50 licenser uden moduler koster 5.000kr. eksl. 

moms og serviceaftale. 

Modulerne WEBMAIL, AD UPDATE, TEM-

PLATE, MOBILE DEVICES og OUT OF OFFICE 

kan tilkøbes for 30% af ACTIVESIGNATURE 

licensprisen. Kontakt venligst Fischer & Kerrn 

for et tilbud. 

Serviceaftalen giver kunden telefonsupport 

på ACTIVESIGNATURE og rettigheder til nye 

versioner uden yderligere beregning. 

Serviceaftalen koster 23% af licenspriserne 

per år. 

PRISER SERVICEAFTALE



OM FISCHER & KERRN
Fischer & Kerrn A/S udvikler og markedsfører softwareprodukter til Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Vores 
primære fokus er ressource og mødebooking systemet CONCIERGE BOOKING. CONCIERGE BOOKING bliver i dag benyttet 
af mere end 300 virksomheder på verdensplan, og produktet er kendt for sin unikke arkitektur og rene integration med 
Microsoft Outlook og Microsoft Exchange.

Fischer & Kerrn blev etableret i 1999 i København. I dag anvender mere 500 virksomheder på verdensplan et Fischer & 
Kerrn produkt.

Andre produkter fra Fischer & Kerrn

CONCIERGE BOOKING er et unikt mødelokale- og ressourcebooking 
software til Microsoft Outlook. CONCIERGE BOOKING giver mulighed for 
at mødeplanlæggeren kan booke mødelokaler samt bestille forplejning 
og services til møder. Den automatiske overførelse af mødeomkostninger 
til økonomisystemet gør, både den interne og eksterne, fakturering utrolig 
nem. 
CONCIERGE BOOKING SOFTWARE tilbyder også digital skiltning ved 
mødelokaler og i reception samt gæsteregistrering med gæstekort.

BUSINESSMAIL er en udvidelse til Microsoft Outlook og Microsoft 
Exchange som gør det muligt for medarbejderne i en afdeling/team at 
dele emails og email tråde. 
BUSINESSMAIL kan automatisk uddelegere emails til de ansvarlige 
personer og systemet sikrer at ingen forretningsrelaterede emails er 
gemt i en personlig Microsoft Outlook indbakke. Medarbejderne kan 
altid fremsøge alle emails samt email tråde.

CONCIERGE BOOKING SOFTWARE BUSINESSMAIL

www.fischerkerrn.com www.1234micro.com

Fischer & Kerrn A/S
Trikotagen

Artillerivej 86
DK-2300 København S

Danmark

sales@fischerkerrn.com
+45 3327 9797

119 Reese Ave
Lancaster
PA 17602

USA

info@1234micro.com
+1 866 327 1234

I kan kontakte os eller en af vores partnere for mere information


