
Klaar voor de toekomst!

Maak je grafische bedrijf efficiënt en wendbaar

PrintVis, dé geïntegreerde bedrijfssoftware voor de grafische industrie, gebaseerd 

op Microsoft Dynamics 365 Business Central. Je complete administratieve workflow 

efficiënt ingericht – van aanvraag tot factuur.



De grafische industrie 
verandert
PrintVis verandert met je mee

De grafische branche verandert in hoog tempo. 

Tarieven staan onder druk, je klanten stellen 

steeds hogere eisen en ze wisselen sneller van 

leverancier. Je ziet de concurrentie – en vooral 

het marktaandeel van de ‘digitale nieuwkomers’ 

– toenemen. En je bedrijf is (te) gevoelig voor 

economische schommelingen. 

Als grafisch bedrijf overleef je in dit tijdperk alleen 

als je wendbaar bent. Met papier, spreadsheets, 

traditionele systemen en lange dagen maken, red 

je het straks niet meer. Moderne ICT-technologie 

stelt je in staat sneller, efficiënter en vooral 

slimmer te werken. De vraag is niet of je die 

technologie moet inzetten, maar hoe snel je dat 

doet. Dan ben je in staat om snel te reageren 

op veranderende marktomstandigheden en 

klanteisen. En kun je klanten optimaal bedienen.

Rainbow Crossmedia helpt je bij die uitdaging met 

PrintVis. Dé geïntegreerde bedrijfssoftware voor 

de grafische industrie, gebaseerd op Microsoft 

Dynamics 365 Business Central. Daarmee richt jij 

je hele administratieve workflow efficiënt in – van 

aanvraag tot factuur. Volledig geïntegreerd met 

je financiële administratie en met uitgebreide 

business intelligence functionaliteit. Makkelijk aan 

te passen aan de behoeften van jouw bedrijf en 

eenvoudig te koppelen met andere applicaties en 

systemen.

Wij dagen je uit om je automatisering elke dag 

slimmer en flexibeler te maken. Niet alleen om 

efficiënter te werken, maar ook om sneller in 

te spelen op veranderende omstandigheden 

en nieuwe eisen en wensen van klanten. Met 

concurrerende tarieven en maximale service. 

Want vandaag presteren is belangrijk, maar de 

continuïteit en toekomst van je bedrijf is waar het 

écht om draait!

De oplossing voor grafische
bedrijven van deze tijd
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“Voor ons was het cruciaal dat we een totaaloplossing kregen. Inclusief 

financiële administratie. Een volledig geïntegreerd pakket waarin alle processen 

geautomatiseerd zijn. Het mooiste is het real time inzicht in de voortgang van alle 

processen. Het inzicht in financiële status, calculatie van printorders en planning is 

aanzienlijk verbeterd met PrintVis.”

Frans Selles

Operationeel Directeur Zalsman
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“Het mooie van PrintVis is dat we een universele 

oplossing hebben met goede functionaliteit voor 

onze specifieke processen. Vooral de volledige 

integratie met het financiële systeem is geweldig. 

De enorme database is een onuitputtelijke bron van 

managementinformatie en analysemogelijkheden.”

Tom Acket

Algemeen Directeur, Acket drukkerij kartonnage
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Druk & Print
Ieder proces snel en efficiënt afgehandeld

Of je nu volume draait in een reproshop, labels 

drukt of commercieel druk- en printwerk levert 

– je wilt eenvoudig en foutloos calculeren, snel 

leveren tegen concurrerende tarieven, maar wel je 

marge bewaken. Dat vraagt om een geïntegreerd 

systeem dat je hele orderafhandeling coördineert 

en optimaliseert vanuit één scherm: van offerte 

tot factuur. Waarmee je klanten vanuit je webshop 

of een online portaal snel en goed bedient. Waar 

medewerkers altijd en overal makkelijk mee uit 

de voeten kunnen. En een systeem dat je in staat 

stelt om eenvoudig managementrapportages en 

analyses te maken. Dat biedt PrintVis! 

Kartonnage & Labels
Complete controle over je drukwerkproductie

Labels en flexibele packaging is een groeimarkt 

waar veel kansen liggen. Klanten verwachten 

hoge kwaliteit en korte productietijden tegen 

een aantrekkelijke prijs. Bij kartonnage is slim 

voorraadbeheer van cruciaal belang om aan 

die eisen te kunnen voldoen. Welke materialen 

en verpakkingen heb je op voorraad? En hoe 

bestel je snel en tijdig bij? Met PrintVis werkt 

je bedrijf slim en gestroomlijnd – van calculatie 

tot voorraadbeheer, planning en facturatie. Alle 

specificaties van offertes en orders staan in 

één systeem, tot in de kleinste details. Druk je 

verpakkingen? Dan zorgt de koppeling met ESKO 

– de toonaangevende software voor ontwerp 

en productieautomatisering – voor nog meer 

efficiëntie en gemak.

Large format
Behoud hoge kwaliteit, zelfs bij snelle producties

Banners, geveldoeken, displays, (auto)stickers… 

Tegenwoordig druk je dit soort producten digitaal 

en vaak in kleine aantallen. Daar komen flink 

wat bewerkingen bij kijken, van lamineren en 

lasersnijden tot zoomen en ringen aanbrengen. Dat 

vergt precisie, terwijl je wel snel moet werken. Met 

PrintVis houd je de kwaliteit hoog en tegelijkertijd 

de productietijden kort. Met slimme automatisering 

van je volledige workflow! Van offerte tot factuur. 

Je maakt snel en eenvoudig calculaties voor 

allerlei soorten large format-print. Orders voer je 

snel en eenvoudig in. En bij de productie zien je 

medewerkers precies welke bewerkingen nodig zijn. 

Wil je klanten zelf online orders laten invoeren via 

een extern klantportaal? Ook dat is mogelijk met 

PrintVis!

Voor wie is PrintVis?

PrintVis is geschikt voor allerlei soorten grafische bedrijven. Van offsetdrukkerijen, digitale 

printbedrijven en reproshops tot drukkerijen gespecialiseerd in verpakkingen, labels, 

etiketten of large format. Eenvoudig aan te passen aan jouw specifieke wensen, zonder dat 

je de voordelen van standaardsoftware verliest. Dat is wat PrintVis biedt voor jouw bedrijf!
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Eén oplossing voor iedere uitdaging

Ontdek wat PrintVis te bieden heeft

Snel en eenvoudig de juiste prijs
Maak snel en consistent offertes met behulp van 

prijslijsten en sjablonen. Sjablonen bevatten alles 

wat nodig is voor een juiste prijsbepaling. Wie de 

calculatie ook maakt, de uitkomst is altijd hetzelfde. Je 

ziet niets over het hoofd, doordat je automatisch alle 

relevante factoren in je berekeningen meeneemt. Zo is 

de kans op fouten minimaal. Zelfs complexe offertes 

met meerdere opties maak je in enkele muisklikken. 

Daarnaast heb je altijd inzicht in je marges. Directe 

kosten, totale kosten, overhead, toegevoegde waarde 

en de uiteindelijke verkoopprijs: alle financiële cijfers 

staan op een rij. Zo weet je precies hoever je kunt gaan 

voor een concurrerend en verantwoord aanbod.

Orderinformatie tot in detail
Geef medewerkers die met een opdracht bezig zijn 

inzicht in alle orderdetails. Van deadlines tot leverdata, 

klantinfo en opdrachthistorie. Volg ook in welke fase 

een opdracht zit. Gaat het om een uitstaande offerte, 

een bevestigde order of onderhanden werk? De hele 

workflow is altijd overzichtelijk in beeld. Daarbij is altijd 

duidelijk wie verantwoordelijk is voor een order. Per 

onderdeel van de workflow wordt automatisch een 

persoon of team toegewezen. Zo raak je geen enkele 

opdracht kwijt.

Altijd een duidelijke planning 
Wat vraagt een order aan tijd, capaciteit en bezetting? 

Laat het automatisch berekenen bij het aanmaken 

van een nieuwe opdracht. Het systeem doet je daar 

een voorstel voor. Baseer je planning bijvoorbeeld op 

mijlpalen: belangrijke momenten van een opdracht 

zoals ‘proef akkoord’. Een andere optie is om te 

plannen op data, tijden en productiesnelheden. 

Alle planinformatie is altijd real time beschikbaar 

op de werkvloer. Plan je liever handmatig? Dat kan 

ook. Met de grafische weergave zie je zaken als 

machinebeschikbaarheid, beschikbare capaciteit en 

geplande capaciteit direct in beeld. Schuif met geplande 

orders in het grafisch planbord. En volg alle orders op 

de voet in het productieplan.

Papierloos op de werkvloer
Bied je medewerkers op de werkvloer altijd de laatste, 

volledig bijgewerkte productie-instructies. Dat kan 

met de real-time online elektronische orderzak. Zo 

minimaliseer je de kans op fouten bij de uitvoering 

van orders. Bovendien heb je beter inzicht in de status 

van orders, hoeveel tijd eraan is besteed en wat de 

beschikbare capaciteit van je machines is. PrintVis 

houdt automatisch de uren bij. Iedere keer als een 

operator een order opent en ermee aan de slag gaat, 

worden de tijdsbesteding vastgelegd. Ook zie je welke 

grondstoffen zijn verbruikt en wat dit voor je voorraad 

betekent. Je weet precies wanneer je moet bijbestellen.

Je voorraad volledig op orde
Krijg een compleet overzicht van je inkoopbehoefte, 

gebaseerd op de planning van je opdrachten. Zo koop 

je altijd precies in wat je nodig hebt. Ook helpt PrintVis 

je optimaal gebruik te maken van restanten in je 

voorraad. Voor meer efficiëntie en minder verspilling. 

Met functies als partijbeheer en ‘track & trace’ voldoe 

je probleemloos aan de eisen van de foodsector 

en farmaceutische industrie. Centraal inkopen, 

ordermanagers zelf de inkoop laten afhandelen of een 

combinatie van die twee? Het kan allemaal. Net zoals 

zelf instellen welke artikelen je op order inkoopt of 

waar je een automatisch besteladvies voor wilt.
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Offertes verbeteren met slimme 
nacalculatie
Vergelijk na afloop van een opdracht de verkoop-, 

voor- en nacalculatie met elkaar. Op basis van volledig 

inzicht in de historie van de opdracht. Was de offerte 

goed? Wat waren de berekende kosten? Wat was de 

marge? Die informatie kun je vervolgens gebruiken bij 

het maken van offertes voor nieuwe opdrachten. Zo 

weet je steeds beter hoe kosten en andere factoren 

je winstgevendheid beïnvloeden. En kun je dus iedere 

keer scherper calculeren.

Snel en flexibel factureren
De facturatie van opdrachten is volledig geïntegreerd 

met de voor- en nacalculatie. Met deze informatie 

maak je met één druk op de knop een factuur aan. 

Wil je een factuur op basis van de berekende prijs, 

de overeengekomen prijs, het werkelijke verbruik 

of de werkelijk geleverde aantallen? Of wil je extra 

werkzaamheden als meerwerk toevoegen? Het is 

allemaal mogelijk.

Je kunt zelfs per productlijn een andere manier van 

factureren kiezen. Welke eisen je klanten ook aan je 

facturen stellen, jij voldoet eraan.

Controle over je financiën
Voeg eenvoudig velden, tabellen en menu’s 

voor specifieke gebruikers toe aan je financiële 

administratie. Stel bijvoorbeeld betaalcondities en 

kortingen per individuele klant of leverancier in. 

Werk je internationaal? Maak je dan geen zorgen 

over regelgeving of verschillende valuta. Daar houdt 

PrintVis automatisch rekening mee. Ontdek ook het 

verhaal achter de cijfers. Zoom in op details en filter 

snel en eenvoudig relevante informatie. De intuïtieve 

gebruikersinterface maakt dit extra makkelijk.

Essentiële stuurinformatie
Kant-en-klare financiële rapportages helpen je bij 

het sturen van je bedrijf. Je kunt analyses maken 

met allerlei variabelen. Zoals winst, kostenplaatsen, 

afdelingen, regio’s, productgroepen of andere 

rapportage-eenheden. Je kunt ook eigen rapportages 

maken, afgestemd op je bedrijf. Presenteer rapporten 

online of verspreid ze via e-mail om managers, 

medewerkers, partners en investeerders te informeren.

Webshop of klantportaal eenvoudig 
koppelen
Wil je klanten ook online bedienen? Leg eenvoudig 

de koppeling tussen PrintVis en je webshop of 

klantenportaal. Dat doe je met Web2PrintVis. Artikelen 

hebben online een eigen, vaste prijs, staan in een 

prijslijst of prijzen zijn door klanten zelf te berekenen 

met een calculatiesjabloon. Je kunt ook iedere klant een 

eigen klantportaal bieden. Met een gepersonaliseerde 

opzet, maar wel vanuit dezelfde basis.

Probleemloos samenwerken met 
andere systemen
Wissel optimaal informatie uit tussen PrintVis 

en andere systemen die je bedrijf gebruikt.  

Bijvoorbeeld applicaties voor grafisch ontwerp, 

media, e-commerce of planning. Dit is mogelijk op 

basis van de industriestandaard JDF (Job Description 

Format). De JDF-standaard wordt steeds verder 

uitgebreid. Bijvoorbeeld met deeloplossingen voor de 

ondersteuning van CIP3’s Print Production Format 

(PPF) en Adobe Systems’ Portable Job Ticket Format 

(PJTF).

Verhoog je verkoop
Krijg op ieder moment toegang tot actuele 

klantinformatie met een geïntegreerd systeem voor 

Customer Relationship Management (CRM). Zo zie je 

direct welke klanten aandacht nodig hebben of waar 

kansen liggen. Stel ook waarschuwingen in, zodat je 

bij bepaalde klantgebeurtenissen een seintje krijgt. 

Ontwikkel daarnaast gerichte marketingcampagnes – 

gebaseerd op het gedrag van klanten in het verleden. 

Segmenteer je relaties op basis van specifieke criteria. 

En benader ze zo persoonlijk mogelijk, met relevante 

informatie. 
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Snel het juiste gereedschap
Stansmessen, stansblikken, cilinders… Welke 

gereedschappen heb je precies nodig voor de uitvoering 

van een opdracht? Voer simpelweg de specificaties van 

een order in en je ziet direct wat het juiste gereedschap 

voor de order is en waar je dit kunt vinden. Zeker 

bij veel kleine opdrachten in allerlei verschillende 

varianten of herdrukken scheelt het gebruik van 

gereedschapsbeheer doorlooptijd. En dat stelt je weer 

in staat om scherpere offertes te maken.

Naadloze samenwerking
Druk je labels, etiketten of verpakkingen? Profiteer 

van ‘out-of-the-box’ integratie met populaire ESKO-

software, zoals ArtiosCAD en Automation Engine. 

Wissel real-time statusinformatie uit tussen ESKO en 

PrintVis. Upload klantenbestanden naar ESKO. Of maak 

vanuit een artikelkaart in PrintVis een ESKO prepress 

order aan, met alle productie-instructies. Géén dubbele 

invoer meer en dus géén fouten. En je hebt zowel in 

PrintVis als in ESKO altijd real-time statusinformatie.

Werk direct vanuit je e-mail
Switchen tussen je e-mail in Microsoft Outlook en 

PrintVis? Dat is niet nodig. Maak bijvoorbeeld een 

offerte door direct vanuit een e-mail van een klant 

productinformatie en aantallen binnen te halen. Of zie 

meteen in Outlook welke aanvragen een klant heeft 

lopen of wat de orderhistorie is. Door activiteiten vanuit 

Outlook te managen, verkort je de tijd van offerte naar 

betaling.

Montagewerk van formaat
Ben je gespecialiseerd in large format-drukwerk? 

Stroomlijn je montagewerkzaamheden met PrintVis. 

Plan eenvoudig monteurs in. Bijvoorbeeld om op 

locatie vlaggen te plaatsen, voertuigen te wrappen of 

spandoeken te monteren. En zorg dat ze altijd over 

de juiste instructies beschikken om hun werk te doen. 

Maak meteen voor je bedrijf en de klant inzichtelijk 

welke montagewerkzaamheden wanneer zijn gedaan. 

Registreer de montagetijd, maak een foto van het 

resultaat en vraag de opdrachtgever gelijk om een 

digitale handtekening.

Ontwikkeld op
Microsoft Dynamics

365 Business Central
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Snel thuis in de software
Dynamics 365 Business Central werkt nauw samen 

met andere veelgebruikte Microsoft-oplossingen. 

Bijvoorbeeld Office 365, Azure, PowerBI, SQL 

Server en SharePoint. Dankzij de bekende Microsoft 

gebruikersinterface zijn je medewerkers snel thuis 

in de software. Bovendien heb je niet alleen volledig 

toegang tot alle functionaliteiten van Microsoft 

Dynamics, maar ook tot het ecosysteem aan 

applicaties dat wereldwijd ontwikkeld wordt op dit 

platform. Zo is er altijd een oplossing voor jouw 

specifieke situatie.

De voordelen van Microsoft 
Dynamics 365 Business Central

Stroomlijn je financiën
Handel je debiteuren- en crediteurenbeheer en 

facturen automatisch af en maak rapportages die 

volledig compliant zijn met wet- en regelgeving. 

Verfijn je financiële prognoses met geavanceerde 

analyses waarin je jouw waardevolle informatie 

vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. 

Maak rapporten op maat dankzij de naadloze 

integratie met Microsoft Excel. Koppel de data 

van je boekhouding, verkoop, inkoop, voorraad en 

klantinteracties aan elkaar voor een totaaloverzicht 

van je bedrijf.

 

Inzicht in ieder aspect van je bedrijf
Met PowerBI, de business intelligence software 

van Microsoft, krijgt je de beschikking over goede 

stuurinformatie. Met visueel aantrekkelijke en 

interactieve dashboards. Kies rapportages en 

dashboards uit de aanwezige standaardbibliotheek, 

of maak snel managementinformatie op maat voor 

jouw organisatie. PowerBI geeft je de mogelijkheid 

om alle data in Microsoft Dynamics en PrintVis te 

combineren en te analyseren. Wat zijn mijn meest 

rendabele klanten? Welke producten en diensten 

leveren de beste marge? Waar kan ik mijn proces 

verbeteren? Allemaal vragen die je met PowerBI 

snel kunt beantwoorden.

Integratie met Microsoft Office
PrintVis integreert volledig met Microsoft Office. 

Maak eenvoudig gebruik van Office sjablonen voor 

offertes en facturen. En vind snel documenten 

terug die bij een klant of order horen. Medewerkers 

die dagelijks met Office werken, zijn in no-time 

thuis in PrintVis dankzij de herkenbare structuur 

en interface. De integratie zorgt voor een flinke 

verhoging van je productiviteit, omdat je alle 

belangrijke PrintVis functies kunt gebruiken zonder 

van applicatie te wisselen. Zo maak je direct vanuit 

de Office-omgeving een offerte of beantwoord je 

een vraag over een factuur.

Run je bedrijf overal
Werk overal op dezelfde manier. Met Microsoft 

Dynamics 365 Business Central maakt het niet 

uit of je gaat voor een implementatie in de cloud, 

on-premise of een combinatie daarvan. Bovendien 

neem jij je bedrijf altijd met je mee. Windows, 

Android of iOS: met de mobiele versie van Dynamics 

365 werk je op ieder apparaat.

PrintVis is ontwikkeld op Microsoft Dynamics 365 Business Central, de bedrijfssoftware 

van Microsoft voor middelgrote bedrijven. Dynamics 365 Business Central ondersteunt 

al je bedrijfsactiviteiten. Met één systeem heb je altijd volledig en betrouwbaar inzicht 

in je bedrijfsprestaties. De slimme software helpt je snel en flexibel in te spelen op 

uitzonderingen, interne veranderingen en marktontwikkelingen.

Vertrouw op een bewezen oplossing
Ontwikkeld op Microsoft Dynamics 365 Business Central
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Implementatie
PrintVis is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te 

implementeren. Maar ieder bedrijf is anders 

en dus ook iedere implementatie. We leren je 

organisatie eerst goed kennen en brengen je 

belangrijkste processen en systemen in kaart. 

Daarna bepalen we hoe we te werk gaan voor 

minimale risico’s en maximale resultaten. Samen 

stellen we een projectleider uit je organisatie en een 

projectleider van Rainbow aan. Zij vormen samen 

met de kerngebruikers uit je organisatie en onze 

consultants het projectteam. 

Rapid Start
We starten de implementatie altijd met Rapid 

Start. Dit is de start van de implementatiefase 

waarin we het deel van de functionaliteit van 

PrintVis inrichten die voor alle grafische bedrijven 

nodig is. Daarmee beschik je over een database 

waarmee je opdrachten van aanvraag tot factuur 

afgehandeld kunnen worden. Daarna start de 

implementatie van de financiële administratie en de 

overige functionaliteiten van PrintVis die voor jouw 

organisatie van belang zijn. 

Testen en aanpassen
Als de inrichting is afgerond maken we de juiste 

documenten, rapportages en dashboards. 

Daarnaast realiseren we de benodigde interfaces 

en eventueel maatwerk. In dezelfde periode starten 

jouw kerngebruikers in samenwerking met onze 

consultants met het testen en aanpassen van de 

software. Tijdens simulaties stellen we met de 

kerngebruikers ook de werkinstructies op voor de 

training en ondersteuning van je eindgebruikers.

Livegang en support
Als alles ingericht is bereiden we je organisatie voor 

op het werken met de software. Eindgebruikers 

worden getraind door de kerngebruikers om met de 

software aan de slag te gaan. Zo kunnen ze in no-

time met de software uit de voeten. Als alle lichten 

op groen staan, voeren we de laatste conversies uit 

en kun je het systeem in gebruik nemen. Vervolgens 

blijven we je organisatie op locatie en op afstand 

ondersteunen. Jouw bedrijf is constant in beweging 

en wij bewegen met je mee. We beantwoorden 

vragen van je gebruikers en denken graag met je 

mee over de invulling van applicaties, aanvullende 

modules of nieuwe integraties. Onze consultants 

staan voor je klaar om bij iedere uitdaging een 

passende oplossing te vinden. Daarnaast houd 

je met je eigen persoonlijke klantportal grip op 

de status van openstaande serviceverzoeken en 

historie.

Consultancy
Onze consultants zijn niet alleen IT-experts, maar 

ook thuis in de grafische wereld. Ze weten wat 

er speelt en wat telt voor je bedrijf en klanten. 

Met hun kennis en ervaring helpen ze je optimaal 

gebruik te maken van PrintVis  nu én in de 
toekomst. Of je nu als grafisch bedrijf in de druk 

& print, kartonnage & labels of large format zit: 

ze kennen de mogelijkheden van de software op 

ieder gebied. Die mogelijkheden passen ze toe 

op een manier die aansluit bij de behoeften van 

jouw bedrijf. Wil je je logistieke proces nog verder 

automatiseren? Ze denken graag mee over hoe 

alles nog beter kan.

Wij helpen je bedrijf alles uit PrintVis te halen. We ondersteunen je bij de voorbereiding 

en met de implementatie. Daarna blijven we je van persoonlijke advies voorzien. Je 

kunt met al je vragen bij ons terecht. Bovendien dagen onze experts je uit om te blijven 

groeien en de mogelijkheden van de software optimaal te benutten. Voor, tijdens en na de 

implementatie.

Ondersteuning bij iedere stap
Professionele services voor optimale inzet van je bedrijfssoftwarel
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Onze passie? In nauwe samenwerking met grafische bedrijven hun processen steeds 

slimmer en efficiënter maken! Met ICT-oplossingen die de toekomst hebben. Die snel 

en eenvoudig aan te passen zijn, die bedrijfsprocessen écht efficiënter maken en die 

gebruikmaken van de technologie van de toekomst.

Rainbow Crossmedia 
Jouw automatisering. Onze zorg.

Bedrijven die voor Rainbow Crossmedia kiezen 

halen niet alleen een leverancier in huis van een 

gespecialiseerde softwareoplossing voor het 

automatiseren van de administratie van grafische 

bedrijven. Onze experts beschikken ook over 

enorm veel kennis van de grafische branche. En we 

werken intensief samen met onze klanten bij de 

implementatie van onze softwareoplossingen. 
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Zien is geloven!

Wil je weten wat PrintVis voor jouw bedrijf kan betekenen? We 

laten het je graag zien in een demonstratie op maat. Toegepast 

op jouw specifieke bedrijfsprocessen en vraagstukken. Hoe maak 

je bijvoorbeeld snel offertes voor verschillende maten? Hoe 

kom je afspraken met de klant altijd na? En hoe zorg je voor een 

vlekkeloze montage? Wij gaan de uitdaging graag aan!

Rainbow Solutions

Bosmanskamp 63

4191 MT Geldermalsen

0345 471320

crossmedia.rainbowsolutions.nl

 info@rainbowsolutions.nl

Plan een demo!

http://crossmedia.rainbowsolutions.nl?utm_medium=onbetaald&utm_source=email&utm_campaign=brochure
mailto:info%40rainbowsolutions.nl?subject=
https://crossmedia.rainbowsolutions.nl/demo-inplannen/?utm_medium=onbetaald&utm_source=email&utm_campaign=brochure&utm_content=demolink
http://crossmedia.rainbowsolutions.nl?utm_medium=onbetaald&utm_source=email&utm_campaign=brochure
mailto:info%40rainbowsolutions.nl?subject=

