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ProjectMail is een ontwikkeling van Fred Freeke en mag alleen na toestemming door derden gebruikt
worden.
ProjectMail werkt in versie 1.0 samen met enkele bestanden van ProjectPost®, een Word macro voor
het genereren van projectdocumenten wat inmiddels ruim 15 jaar naar tevredenheid van velen
functioneert. Hiervoor worden wel 2 bestanden van Projectpost aangepast en daarmee ook versie 7.0
van ProjectPost en werkt ProjectPost samen met uw eigen projectenlijst en adressen bestand.
Wijzigingen en of aanvullingen zijn in beide programma’s direct beschikbaar.
Wat is ProjectMail.
Met z’n allen genereren we heel veel e-mail en krijgen we op onze verzonden e-mail ook heel veel
reacties terug. Om eenvoudig de verzonden e-mail terug te kunnen zoeken maar ook in je e-mail
projectmappen (de pst bestanden) te kunnen plaatsen verzorgt ProjectMail een duidelijke onderwerp
tekst in de onderwerp regel van je e-mail op basis van het door jou geselecteerd project.
Hoe werkt ProjectMail.
Eenvoudig Kies ProjectMail vanuit het outlookmenu

Zodra u op Projectmail klikt zal het ProjectMail scherm getoond worden.
Direct worden uw projecten gelezen en de e-mail adressen vanuit uw persoonlijke bestand op de Z:
Zodra u 2 maal op een projectnummer klikt zal het project e-mail adressen bestand gelezen worden
en worden de AAN een CC velden vervangen door de e-mail adressen van het project.

Klikt u 2 maal op de betreffende
persoon in de aan kolom dan komt
zijn e-mail adres in de aan balk en de
CC kolom bepaald wie een kopie
krijgt.
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Waarom ProjectMail
1. Betere naam in de onderwerp regel.
2. Sneller nadat je éénmalig je relaties hebt gemaakt toevoegen van Email adressen.
• Op dit moment zoeken velen collega’s in een reeds eerder ontvangen e-mail naar het
e-mail adres of voegen deze eventueel toe aan hun eigen adres boek en moeten daar
weer uit zoeken. Maar dat is adresboek is persoonlijk.
3. Zodra een relatie is toegevoegd aan het project relatie bestand beschikken alle projetcteam
leden over dezelfde adressen.
• Deze behoeven daarmee niet meer naar het e-mail adres te zoeken. Dus daarmee
snelheidswinst.

Aantal projecten en emailadressen
•
•

De eerste 50 projecten in uw Z:\ ProjectMail.txt bestand worden gelezen.
o U kunt de volgorde aanpassen.
De eerste 150 email adressen uit het bestand ProjectMailAdressen.txt worden gelezen.

Welke foutmeldingen kunt u verwachten
Als u ProjectMail voor het eerst gebruikt kan na het activeren van ProjectMail een foutmelding getoond
worden dat uw persoonlijke ProjectMail bestand niet bestaat.
Zie hoe u dit op kunt lossen de toelichting verderop in deze omschrijving.
Wat staat er nog op stapel
•
•
•

•
•

Integratie met ProjectPost (versie 7)
Ook reacties op een mail bericht via ProjectMail waarbij de onderwerp regel aangepast wordt
met de projectnaam.
Export van het relatiebestand naar Excel
o Reden hiervoor is dat nog heel veel collega’s naast het adressen bestand van
ProjectPost nog een adressen bestand in Excel maken.
 Het adressen bestand van ProjectPost ProjectPostRelaties.doc vervalt in
versie 7 van ProjectPost.
Kopieer functie van het relatiebestand naar een nieuw project.
Export van het postboek verzonden e-mail (ProjectMailVerzonden.txt) naar Excel
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Overige schermen
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