
Steeds meer bedrijven maken gebruik van pCon.update! 
 

Steeds meer fabrikanten stellen hun OFML-gegevens beschikbaar via het internet. Hiermee zijn zij in staat de OFML-
gegevens op eenvoudige en doeltreffende wijze te distribueren.  
 
U wilt af van het nabellen en wachten op de actuele OFML-gegevens van uw toeleveranciers. Sluit dan een abonne-
ment af bij EasternGraphics voor € 28,- per maand. Hiervoor ontvangt u software die u op elk systeem binnen uw 
organisatie kunt installeren, zodat uw OFML gegevens en applicaties middels het internet geüpdate worden.  
 
Nieuw: Bruynzeel, Voortman, Herman Miller, Huislijn, BMA-Ergonomics, en nog vele andere... 
 
Meer informatie... 

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen klikt u hier. 
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@easterngraphics.nl of bel +31 (0)499 379870 
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EasternGraphics Benelux BV  
 
We kijken terug op een mooie en intensieve periode, met een zeer veranderlijke markt die volop in beweging is. De 
afgelopen jaren hebben we onze producten aangepast aan de huidige marktvraag, en zijn dan ook verheugd dat 
steeds meer fabrikanten zich aansluiten bij de OFML standaard of hun 3D producten aanbieden via onze online 
pCon.catalog.  
 
Fabrikanten, projectinrichters en interieurarchitecten maken naar volle tevredenheid gebruik van onze producten en 
de beschikbare (OFML/pCon.catalog) bibliotheken van verschillende fabrikanten. Hiermee zijn zij in staat om een to-
taal inrichtingsconcept op eenvoudige wijze te presenteren, en indien gewenst de hierop aansluitende administratieve 
processen beter te beheren.  
 
Onze gratis versie van pCon.planner is inmiddels 729.000  keer in 172 landen gedownload. 

 Algemeen 

EasternGraphics Benelux BV 
De Rijn 12 a 
   
Postadres:    
Postbus 70 
5680 AB  Best 

 
 
 
Telefoon: +31 (0)499 379870 
Fax:        +31 (0)499 327634 
Email:      info@easterngraphics.nl  

 
 
Website: 
www.EasternGraphics.nl 
www.pCon-planner.com 
www.pCon-catalog.com 

 pCon.update “Internet distributie OFML gegevens” 

 pCon.planner 

pCon.planner 6.4.1 nu beschikbaar! 
 
Nieuwe aangepaste functionaliteiten: 

 Algemeen 

 Verschalen van texturen 

 pCon.planner is naast Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, 

Spaans, Deens, Portugees, Turks, Zweeds, Roemeens nu ook be-
schikbaar in Russisch en Tsjechisch 

 Pro versie 

 Folder Manager, deze is compleet vernieuwd en biedt u nu nog meer 

mogelijkheden uw stuklijst te structureren en over te nemen in uw 
administratieve proces. 

 Verwijder artikelgegevens 

U heeft nu de mogelijkheid om de artikelgegevens te verwijderen. 

 Splitsen van artikelen 

U kunt nu ook een geconfigureerde werkplek met meerdere artikelen 
splitsen in enkele artikelen. Hiermee kunt u eenvoudiger een speciaal 
artikel maken. 

 Toekennen van gegevens 
In de layout omgeving kunt u nu gegevens toekennen aan de onder-
hoek die in de tekening toegepast kan worden. 

 

 pCon.catalog 

Openingstijden EasternGraphics Benelux BV 
 
Hierbij informeren wij u dat EasternGraphics Benelux op maandag 30 April (Koninginnedag) en vrijdag 18 mei (dag 
na Hemelvaart) gesloten is. 

Nieuwsbrief  NIEUWSBRIEF APRIL 2012 

 Workshop pCon.planner 

Wilt u ook anders presenteren naar uw klant? 
 
De vernieuwde opzet van de workshop voor pCon.planner 6 is met groot  
enthousiasme ontvangen bij de inmiddels getrainde eindgebruikers. 
 
Door de vele mogelijkheden van de nieuwe planner hebben we de workshop onder-
verdeeld in één dag basistechnieken en één dag presentatietechnieken. Hiermee 
bent u in staat uw klant nog beter te ondersteunen in de keuze van zijn inrichting.  
 
Naar trainingskalender... 
 
Meer informatie over data en prijzen vindt u op onze site. 

pCon.catalog “Inspiraties” 
 

Inmiddels bieden meer dan 120 fabrikanten uit verschillende 
marktsegmenten hun 3D producten gratis aan via pCon.catalog.  
 
Inspiraties is een nieuw rubriek binnen pCon.catalog. Hierin 
bieden fabrikanten verschillende oplossingen aan, en kunnen 
eindgebruikers hiermee inspiratie opdoen en toepassen in hun 
inrichtingsvoorstellen. Middels de interactieve afbeelding kan 
men met de muis een artikel selecteren en krijgt de informatie 
te zien van het betreffende artikel. 
 
Meer informatie pCon.catalog 

Is deze nieuwsbrief niet leesbaar, klik hier... 

 Design District 

Bezoek ons op Design District! 
 

Op 7-8-9 Juni staan we op Design District!  
We zullen daar de nieuwe mogelijkheden van 
pCon.planner en pCon.catalog aan u presenteren.  

Standnummer S-39. 
 
Graag verwelkomen wij u tijdens een van de beursdagen en daarom kunt u als pCon.gebruiker middels deze  
registratielink GRATIS kaarten t.w.v. € 20,- p.p. bestellen voor dit evenement. 

 Concept Office 6.0 

Hoe efficiënt is uw administratie? 
 
De meeste bedrijven beheren hun administratie op een bepaalde manier, omdat het ‘zo gegroeid is’. Dit leidt vaak 
tot inefficiënte situaties, tijdverlies en extra (verborgen) kosten.  
 
Offertes, bestellingen en facturen zijn binnen veel bedrijven aparte documenten. Wanneer een offerte is goedge-
keurd, wordt er handmatig een order aangemaakt. Zodra de order is uitgevoerd, wordt er handmatig een factuur 
opgemaakt.  
 
Maar deze drie documenten bevatten voor 90 procent dezelfde gegevens. Middels de juiste software hoeft deze  
informatie slechts eenmaal ingevoerd te worden (in dit geval in de offerte) en worden de daaropvolgende documen-
ten automatisch aangemaakt en eventueel verder aangevuld. 
De juiste software kan uitkomst bieden!  
 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden van Concept Office 6.0 en pCon.basket al dan niet in  
combinatie met uw bestaande systemen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.  
klik hier voor een afspraak.  
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