


In december 2022 hee� Microso� Business Central 21.2 beschikbaar gesteld. In deze update hee� 
Microso� de mogelijkheid opgenomen om een vast atachment te koppelen aan een document welke 
automa�sch meegestuurd wordt in een e-mail. 

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de leveringsvoorwaarden automa�sch mee te sturen bij een 
verkooporderbeves�ging.  

In Business Central 2022 is het mogelijk om hiervan gebruik te maken. Dit moet enkel nog ingesteld 
worden.  

 

Hieronder hebben we de stappen beschreven hoe de algemene leveringsvoorwaarden meegestuurd 
kan worden bij het e-mailen van de verkooporderbeves�ging. Het e-mailen van de 
verkooporderbeves�ging wordt uitgevoerd vanuit de huidige gebruiker 

1. In de pagina E-mailaccounts moet een of meerdere e-mailadressen ingevoerd zijn waaruit 
een e-mail gestuurd moet worden. Wij hebben in dit voorbeeld het e-mailadres van de 
huidige gebruiker aangemaakt. Voor het aanmaken van e-mailadressen in Business Central 
verwijzen wij naar de volgende pagina: htps://learn.microso�.com/nl-
nl/dynamics365/business-central/admin-how-setup-email  

2. Vervolgens moet een toewijzing gekoppeld zijn aan dit e-mailadres. Het toewijzen van een 
scenario doet u op de pagina ‘E-mailaccounts via Navigeren -> E-mailscenario’s’. 

 

https://learn.microsoft.com/nl-nl/dynamics365/business-central/admin-how-setup-email
https://learn.microsoft.com/nl-nl/dynamics365/business-central/admin-how-setup-email


 
Kies vervolgens voor de op�e Scenario’s toewijzen. 

 
3. Wij willen in dit voorbeeld de verkooporderbeves�ging versturen vanuit de huidige gebruiker. 

We selecteren daarom de op�e ‘Verkooporder’ en kiezen we voor ‘OK’. 

 
4. Vervolgens zien we dat de verkooporder staat gekoppeld aan de huidige gebruiker. We 

kunnen nu de vaste atachment (in dit geval de leveringsvoorwaarden) selecteren aan deze 
scenario. Ga hiervoor terug naar het scherm E-mailaccounts. 



Kies in dit scherm voor ‘Navigeren -> Email Scenario Atachments’ 

 
5. In de pagina Bijlagen van e-mailscenario kiezen we vervolgens voor Bestand toevoegen aan 

scenario. 

 



6. Selecteer vervolgens voor Verkooporder en druk op OK 

 
7. Er wordt vervolgens een scherm getoond waar gekozen kan worden voor ‘Kiezen…’. Kies in dit 

scherm voor Kiezen 

 

8. Selecteer vervolgens het bestand welke als standaard atachment meegestuurd moet 
worden.  



 
 

9. Hiermee is het bestand gekoppeld aan het scenario 

 
10. Als dit bestand al�jd automa�sch meegestuurd moet worden bij het versturen van de 

verkooporderbeves�ging, selecteer dan de op�e Standaard koppelen. Mocht �jdens het 
versturen van de e-mail handma�g de juiste voorwaarden geselecteerd moeten worden, dan 
zou deze op�e niet geselecteerd moeten worden. Wij willen in ons voorbeeld dat deze 
leveringsvoorwaarden al�jd meegestuurd wordt bij het e-mailen van de 
verkooporderbeves�ging. Daarom hebben we deze op�e aangevinkt 

 
11. Als we nu een e-mail versturen van de verkooporderbeves�ging, dan wordt het gekozen 

atachment automa�sch toegevoegd aan de e-mail. 



 
 


