Meer informatie: www.easyreservationpro.com

Handleiding: Instellen email met HTML-opmaak
Het is vanaf versie 4 mogelijk om de email tekst met HTML-opmaak te versturen. Dit zegt u
waarschijnlijk niet heel veel, maar zie hieronder wat het verschil kan zijn:

Het volgende is nu mogelijk:
- Toevoegen van variabelen (zoals de reserveringsdatum of aanvangstijd)
- Het plaatsen van een afbeelding (in de meeste gevallen betreft dit een bedrijfslogo)
Dit kunt u zelf instellen door het volgen van deze handleiding. Daarbij is het belangrijk dat er een
onderscheid gemaakt wordt, omdat er meerdere mogelijkheden zijn om de email met html-opmaak
te implementeren in het programma:
Easy offline (mailtjes die jullie zelf naar klanten versturen vanuit EasyReservationPro)
- Optie 1: één standaard email voor alle bevestigingen
- Optie 2: Net zoals nu, per bevestigingsbrief een begeleidende email
- Optie 3: Default optie. Alle e-mails krijgen de keuze voor deze html-opmaak, tenzij één van
bovenstaande opties in gebruik is.
Easy online (mailtjes die automatisch worden verstuurd als een online boeking gedaan wordt)

Aanmaak/wijzigen email met HTML-opmaak
1. Start Microsoft Word en open een leeg document.
2. Typ in het document hoe de gewenste email eruit moet komen te zien met:
a. Standaard tekst
b. Variabelen (zie onderaan deze handleiding een overzicht van de variabelen)
c. Afbeeldingen (houd de bestandsgrootte van de afbeeldingen minimaal, om diverse
problemen te voorkomen). Zorg ervoor dat afbeeldingen ook als afbeeldingen in het
document worden geplaatst. Zie onderstaande afbeelding.

Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld van een email:

3. Als u het gewenste resultaat heeft bereikt, ga dan vervolgens naar ‘opslaan als’ en sla het
document op onder een logische naam. Belangrijk, er mogen geen spaties in de naam zitten,
gebruik een laag streepje ‘_’ in plaats van een spatie. Belangrijk, sla niet document niet op als
‘.doc’ maar als .htm. Dit kan worden gerealiseerd door op te slaan als ‘webpagina gefilterd’
(Belangrijk het moet gefilterd zijn, niet als enkel ‘webpagina’!). Zorg ook dat deze wordt
opgeslagen in de juiste map. Dit zal voor de meeste gevallen zijn onder ‘C:\Program
Files\EasyReservationPro\Reports\html_email_body’ .
In geval dat een server wordt gebruikt, dan moet het juiste ‘path’ gekozen worden waar de
andere brieven staan. Deze brief/opmaak/body moet staan onder de map Reports en
vervolgens onder de map ‘html_email_body’.
Zie onderstaande afbeelding:

4. De volgende melding komt hoogstwaarschijnlijk in het scherm:

U kunt gewoon op ‘Ja’ klikken.
5. In de verkenner kan vervolgens gecontroleerd worden of dit goed aangemaakt is. Er is dan
automatisch een map (eindigend op ‘_bestanden’) en een html document aangemaakt met
dezelfde naam zoals het document is opgeslagen. Zie onderstaande afbeelding met
‘Mijnemailbody’ als voorbeeld:

Als deze er zo instaat is de email met HTML-opmaak geslaagd.

6. Voor het wijzigen van de email, of het nu gaat om een tekstuele wijziging of een nieuwe
afbeelding, moet u gaan naar de verkenner en het HTML-document (niet bestandsmap)
opzoeken en deze vervolgens openen in word. Zie afbeelding hieronder als voorbeeld:

7. Vervolgens kunt u de wijzigingen aanbrengen en weer opslaan. Belangrijk, als het document
vervolgens weer wordt opgeslagen, dan slaat deze automatisch op als ‘webpagina’ en dat is
fout! Kies ook bij wijzigen voor opslaan als en selecteer ‘webpagina gefilterd’.

Belangrijk
Vooral bij invoer van HTML-opmaak zijn de variabelen ‘body_text‘ en ‘insert_text’ erg belangrijk. Als
één van deze variabelen gebruikt wordt, dan zorgt deze ervoor dat de tekst wordt overgenomen van
de mail die verzonden zou worden als er geen opmaak verstuurd zou worden. Voor de offline module
geldt de variabele ‘body_text’ en voor de online-module geldt ‘insert_text’. Verder werken deze
variabelen identiek. Dit document zou dus ook zo ingericht kunnen worden dat het eigenlijk als ‘jas’
of ‘body’ om de email zit.

Easy offline, optie 1
Eén standaard email met HTML-opmaak.
1. Ga na de ini-file en open deze. Zie voorbeeld hieronder waar die hoogstwaarschijnlijk staat:
(C:\Program Files\EasyReservationPro)

2. In de ini-file staat er onder [email] een variabele ‘html_body_file’. Deze moet de naam
krijgen van het HTML bestand dat is aangemaakt, bijvoorbeeld ‘Mijnemailbody.htm (de
‘.htm’ is belangrijk om erbij te zetten).

3. Vervolgens slaat u de ini-file op en herstart het programma EasyReservationPro.
4. Als u nu een email wilt versturen, is een extra knop bij de email komen te staan: ‘Verstuur Email (HTML)’. Onderaan het scherm (zie rode pijl) staat welke email met HTML-opmaak
wordt bedoeld. De tekst in het scherm is dus niet per se de tekst van de email met HTMLopmaak. Nu is de keuze of u de huidige email wilt versturen of u klikt op versturen met
HTML-opmaak en dan wordt die verzonden, met uiteraard de bijlage zoals die is aangemaakt
in Fast Report.

Easy offline, optie 2
Per bevestiging een specifieke email met HTML-opmaak.
1. Ga in EasyReservationPro naar de instellingen à programma instellingen

2. Ga naar tab 10 en selecteer ‘Reserveringsbrieven’. Klik de bevestigingsbrief waar een email
met HTML-opmaak aan gekoppeld moet worden aan en druk vervolgens op ‘Openen’

3. Nu opent het programma Fast Report. Deze opent waarschijnlijk op het tabblad waar de
indeling en opmaak van de bijlage staat. Ga naar het tabblad waar de email normaal
gesproken gegenereerd wordt.

4. Maak een nieuwe ‘Memo’ aan (klik op de ‘A’ aan de linker kant met de linkermuisknop) en
plaats deze op een willekeurige plek, zolang deze niet overlapt met een ander object. Het
eenvoudigst is deze te plaatsen onderaan de tekst (zie afbeelding bij punt 5).

5. Als de Memo is geplaatst, dan opent deze automatisch het scherm waarop deze ingevuld kan
worden. Typ hier de bestandsnaam van het HTML-document dat gekoppeld moet worden. In
dit voorbeeld is dat ‘Mijnemailbody.htm’ (vergeet ook hier niet de ‘.htm’).

6. Verander volgens de naam van het Memo-object naar ‘HTML_Body_Filename’. Dit kan door
het memo-object te selecteren (eenmalig hierop klikken). Dit weet u doordat er 6 zwarte
punten om het Memo-object heen staan. Dan kan aan de linkerkant (onder ‘properties’) de
‘Name’ worden gewijzigd.

7. Zet vervolgens ook de ‘Visible’ property van deze memo op ‘False’

8. Sla vervolgens de bevestigingsbrief op onder de juiste naam. En sluit Fast Report en sluit de
programma instellingen.

9. Als nu een email wordt verstuurd en de bevestigingsbrief wordt geselecteerd waar het
Memo-object aan is toegevoegd (met alle andere instellingen), dan is een extra knop bij de
email komen te staan: ‘Verstuur E-mail (HTML)’. En onderaan het scherm (zie rode pijl) staat
welke email met HTML-opmaak wordt bedoeld. De tekst in het scherm is dus niet de tekst
van de email met HTML-opmaak. Nu is de keuze of u de huidige email wilt versturen of u klikt
op versturen met HTML-opmaak en dan wordt die verzonden, met uiteraard de bijlage zoals
die is aangemaakt in Fast Report.

Easy offline, optie 3
Deze optie is heel eenvoudig, aangezien er geen instellingen veranderen. Deze optie geldt dan voor
alle e-mails die verzonden worden (mits de ‘verstuur E-mail (HTML)’ gekozen wordt).
1. Sla het document met de HTML-opmaak op onder de naam: ‘DefaultEmailHtmlBody.htm’.
Zorg er wel voor dat dit document in de juiste map staat. (over het algemeen is dat:
C:\Program Files\EasyReservationPro\Reports\html_email_body)
2. Als er geen andere opties voor de HTML-opmaak worden gebruikt, dan wordt dit document
geselecteerd.

Combinatie
Combinatie van optie 1, 2 of 3 voor de offline module.
Belangrijk om te weten is dat een instelling zoals gemaakt in optie 2, voorrang krijgt over optie 1.
Optie 3 komt pas in beeld als optie 1 en 2 niet beschikbaar zijn.
Dat wil dus zeggen dat als er één algemene email met HTML-opmaak is gemaakt, maar voor één
speciale bevestigingsbrief is er een apart HTML document aangemaakt. Dan wordt die aparte
automatisch geselecteerd als die brief wordt gekozen. Het is een goede gewoonte altijd te
controleren welke email verzonden wordt door beneden in het email scherm (zie rode pijl) te kijken
welk HTML document verzonden wordt.

Easy online
Vanuit de online module automatische e-mails met HTML-opmaak versturen. Let op, als deze functie
wordt gebruikt, dan moet gebruik worden gemaakt van de ‘insert_text’ variabele! Anders worden
alle E-mails, die de online-module en reminder/follow-up service verstuurd, hetzelfde.
1. Ga naar het dashboard van de online module en log in.

2. Ga naar het tabblad ‘documenten’ en klik vervolgens op het sub-tabblad ‘Email Body’.

3. Beneden aan de pagina staat een knop ‘HTML Upload’, hierop moet geklikt worden om de
juiste opmaak te selecteren.

4. Nu opent een verkenner waarin het juiste document geselecteerd moet worden, het HTMLdocumenten en niet de map, en klik vervolgens op ‘Openen’. (Hoogstwaarschijnlijk staan de
met HTML-opgemaakte documenten onder: C:\Program
Files\EasyReservationPro\Reports\html_email_body)

5. Beneden (zie rode pijl) zou een groen blokje moeten staan met de naam van het
geselecteerde bestand. Als dit blokje geel of rood is, sluit de online module en probeer het
opnieuw. Als het dan ook niet lukt, controleer of de bestandgrootte niet te hoog is. Als het
ook hier niet aan ligt, neem dan contact met ons op. Ook verschijnt er een melding als er
afbeeldingen zijn gebruikt.
Hierin wordt dan gevraagd
deze te uploaden. Er staat
ook welke afbeeldingen
geüpload moeten worden,
onthoud deze. Klik op ‘OK’ en
klik op de knop ‘Upload used
images’ onderaan in het
midden van de pagina.

6. Een verkenner opent zich. Selecteer de map met dezelfde naam als het document met
HTML-opmaak en klik op ‘Openen’.

7. Selecteer vervolgens de afbeelding(en) die het programma heeft genoemd (ofwel de
afbeeldingen die gebruikt zijn in het document) en klik vervolgens op ‘Openen’.

8. Nu zouden er twee groene balken moeten staan (zie rode pijlen). Dit betekent dat de upload
succesvol is afgerond en de automatische e-mails van de online-module deze opmaak
bevatten.

9. Maak eventueel nog een test boeking en/of sluit de online-module af.

Variabelen HTML-opmaak email tekst:
Als onderstaande gegevens in uw Word document staan, worden deze real-time vervangen door een
relevante waarde. Geen enkele variabele is verplicht. Belangrijk, deze teksten moeten er exact zo
uitzien.
body_text/insert_text
reservation_number
reservation_date
reservation_arrival_time
option_until_date
client_number
client_company_name
client_name
client_tel
client_street_name_number
client_town_zipcode
sender_contact_name

Gebruik vaste emailtekst uit Fast Report/online module
Reserveringsnummer
Reserveringsdatum
Aanvangstijd
Uiterlijke datum verloop bevestiging
Klantnummer
Bedrijfsnaam van de klant
Naam van de klant (met voorzetsel)
Telefoonnummer van de klant
Straatnaam + huisnummer van de klant
Postcode en plaatsnaam van de klant
De naam van de ingelogde gebruiker in Easy

