
Een groeps e-mail verzenden met 
behulp van de query en de Simar 
tekstverwerker 
Simar groep, maart 2020 

In dit voorbeeld selecteren we met behulp van de query alle lopende orders, en verzenden 

vervolgens een persoonlijk gemaakte e-mail naar elk van de gevonden e-mail adressen. 

 

Stap 1: we selecteren de lopende orders, door in de query te kiezen voor alle orders en 

gefactureerde orders die nog niet compleet afgeleverd zijn. 

 

We kozen voor Orders en compleet gefactureerde orders, en voegden bij de selector de extra eis toe 

dat nog niet alles afgeleverd moet zijn (153=Nee). 

In de uitvoervelden nemen we 00 op (referentienummer), de naam en het e-mailadres van de klant. 

Let op: voor de mail-merge functie is het beslist nodig dat 00 bij de uitvoervelden staat. 

 

 



Stap 2: controleren 

U draait deze query en bekijkt het resultaat. Let met name op of overal een e-mail adres ingevuld is. 

Als dat niet het geval is kunt u deze in de order eerst nog invullen. 

Als alternatief is het mogelijk om een mailing alleen te sturen naar personen met een e-mail adres. U 

voegt dan een selector toe: het e-mail adres mag niet leeg zijn. (EM is niet gelijk aan <leeg>) 

 

Bij het invoeren van de extra eis dat het e-mail adres niet leeg mag zijn, laat u het veld 'Waarde' 

gewoon leeg. 

Stap3: resultaten overbrengen naar de tekstverwerker 

Voer de query opnieuw uit, bekijk de lijst in het preview scherm. Kies nu in het menu de optie 

'Resultaten opslaan in KIMS'. 

 

Dit zorgt er voor dat alle gevonden referentienummers nu in de tekstverwerker beschikbaar zijn.  

Stap 4: druk de tekst af met de 'samenvoegen met'  optie 

U kiest een tekst waarin u de informatie zet, waarbij u gebruik kunt maken van de bekende @codes 

die vervangen worden door informatie uit de order. 

 

Wanneer u gaat afdrukken kiest u voor 'samenvoegen met'. 



Voor het samenvoegen kunt u kiezen uit samenvoegen met één Referentie, met alle referenties uit 

de (query)selectie, met één adres, of met de selectie van adressen. 

In de query selecteert u referenties. Maar bij elke referentie behoort een klantadres. Sommige 

klanten hebben wellicht meerdere offertes of orders lopen. Kiest u voor 'Referentie selectie' dan 

wordt er één mail gemaakt voor elke referentie, een klant met twee referenties krijgt dus ook twee 

e-mails. Kiest u voor 'Adresselectie' dan komt elk e-mail adres maar eenmaal voor in de lijst en krijgt 

elke klant slechts één mail. 

 

Belangrijk: als u samenvoegt met een Adresselectie kunt u uitsluitend @codes gebruiken die op het 

klantadres betrekking hebben. Als u samenvoegt met de referentieselectie dan kunt u alle @codes 

van offertes en orders gebruiken. 

Druk nu op 'voorbeeld' om de e-mail te controleren. Als u tevreden bent drukt u op E-mail. Dit proces 

neemt enige tijd, omdat elke tekst persoonlijk gemaakt wordt door het vervangen van de @codes. 

Ook krijgt u na een aantal verzonden e-mails steeds bij elke volgende e-mail een venster waarin u 

kunt aangeven of u wilt doorgaan met de volgende e-mail verzenden, een e-mail wilt overslaan (Nee) 

of wilt annuleren (stoppen met verzenden). Dit is om te voorkomen dat u door uw internet provider 

als 'spammer' wordt beoordeeld, wanneer u in een hoog tempo veel e-mails zou verzenden. 

 

 

 

De e-mails worden via het gekoppelde mail programma verzonden (Outlook of Simar mail). 

Als u samenvoegt met een referentieselectie dan wordt een registratie van elke e-mail in het scherm 

orderinformatie vermeld (tabblad Documenten, Tekst). (Bij een adresselectie uiteraard niet). 

e-mail 4 van xx verzenden ? 

Ja      Nee     Annuleer 


