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Inleiding 

De MS Outlook Add-on is een add-on gemaakt voor Exact Synergy Enterprise en Microsoft Office  
Outlook. Met deze add-on zijn gebruikers in staat om een of meerdere bijlagen van Synergy-
documenten op eenvoudige wijze als bijlage in een e-mailbericht te voegen. Ook is het mogelijk om 
de body-tekst uit Synergy-documenten als PDF-bijlage toe te voegen aan een mailbericht. 
 
Tevens is het mogelijk om met de MS Outlook Add-on bijlagen en/of body-tekst uit Synergy-
documenten via Outlook te downloaden en op te slaan op de lokale pc. 
 
De MS Outlook Add-on werkt alleen in combinatie met Microsoft Office Outlook 2013 of hoger 
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1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

1.1 Systeemeisen server en client 

Voor de server(s) en clients zijn de standaard systeemeisen voor Exact Synergy Enterprise van 
toepassing. Deze zijn te vinden in document 21.372.564 op de Exact Customer Portal. 

1.2 Benodigde rechten 

Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: 

• System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) 

• Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 

1.3 Afhankelijkheden andere applicaties 

• Om een of meerdere add-ons te kunnen gebruiken moet men ook het Add-on 
Maatwerkmenu hebben geïnstalleerd. 

• Op de clients dient Microsoft Office Outlook 2013 of 2016 geïnstalleerd te zijn. 
 

LET OP: U dient altijd de recente commerciële versie van de bovengenoemde add-ons te installeren. 

1.4 Technische uitgangspunten 

Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de ‘Software Development Kit’ (SDK) voor Exact 
Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de 
standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de 
standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen 
wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Exact Synergy Enterprise. 

1.5 Benodigde licenties 

• Module ‘YA5301 - Enabling add-on solutions role’ in de Exact Synergy Enterprise licentie.  

• Voor de MS Outlook Add-on is een licentiesleutel van Axians vereist. 

1.6 Functionele uitgangspunten 

Er wordt gebruik gemaakt van de standaardoplossing van Exact Synergy Enterprise vanaf batch 259. 
Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons en maatwerk. 
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1.7 Back-up maken van een bestaande (Synergy) omgeving 

Voordat u een bestaande omgeving gaat updaten of een nieuwe omgeving gaat installeren is het 
belangrijk om een back-up te maken van de gegevens. Met een back-up voorkomt u namelijk dat 
gegevens verloren gaan. U heeft de mogelijkheid om een back-up te maken van de bestaande 
omgeving, die u kunt gebruiken in het geval er iets misgaat.  

Volledige back-up 

Wij adviseren u altijd een volledige back-up te maken van de omgeving. Denk hierbij aan de inrichting 
en de database. Zo voorkomt u dat essentiële processen of gegevens verloren gaan.  

Wat heeft u nodig voor een back-up? 

Een back-up van uw Synergy maakt u door het kopiëren van de installatiefolder van de betreffende 
Synergy-omgeving en door het maken van een back-up van de database. Wanneer u deze twee back-
ups achter de hand heeft, kunt u altijd direct terug naar de oude situatie. 
 
LET OP: Test altijd uw back-up. 
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2 Installatie Outlook Add-on 

2.1 Add-on Maatwerkmenu SE 

Voor een correcte werking van de add-ons dient het Add-on Maatwerkmenu SE geïnstalleerd te 
worden. Het Add-on Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het “Add-on” menu toe aan 
Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere add-ons en maatwerkonderdelen worden aangeroepen. 
 

 
Figuur 1 – Synergy modules 
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2.2 Installatie software 

De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Exact Synergy Enterprise staat. Door 
middel van het bestand ‘CSSetup_NL.exe’ kan de set-up van de add-on opgestart worden. 
 
LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. 
Ook eventuele achtergrondprocessen dient u tijdelijk te stoppen. 
 

 
Figuur 2 – Exact Synergy installatie scherm 

Bij “Installatie soort” wordt gekozen voor ‘CD installatie’ Bij “Lokale installatiedirectory” moet 
worden gekozen voor de directory waar Synergy in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor “OK” 
wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
Figuur 2a – Synergy installatie melding 
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Door te kiezen voor “Ja” wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, 
wordt het onderstaande scherm getoond. 
 

 
Figuur 2 – Synergy installatie melding 

 

2.3 Extra aanpassing in Synergy folder 

Als men gebruik wil maken van de mogelijkheid om verzonden emails in Synergy op te slaan is het 
noodzakelijk om in de Synergy folder XMD een bestand aan te maken dan te wijzigen. 

In de XMD folder moet een bestand aanwezig zijn (deze kan al bestaan) met de volgende naam: 
AntiCSRFExceptionList.xml.  

Hierin moet CSNobMsoUploadMail opgenomen zijn.  

Een voorbeeld van dit bestand: 

<ExceptionList> 
  <Page>CSNobMsoUploadMail</Page> 
</ExceptionList> 

De installatie set installeert ook een voorbeeld bestand AntiCSRFExceptionList.xml.check. Let dus op 
dat je het juiste bestand aanpast. 
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2.4 Bijwerken database 

Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal 
automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. 
 

 
Figuur 3 – Bijwerken database 

 
Door te kiezen voor “Bijwerken” wordt het initialiseren van de database uitgevoerd.  
 

• De instellingen bij het onderdeel ‘Login’ zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de 
Synergy-database. 

• Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. 
 

2.5 Installatie Office Add-on Client 

Om gebruik te kunnen maken van de MS Outlook Add-on in Microsoft Office Outlook, dient u op het 
werkstation een client-installatie uit te voeren. Deze installatie wordt geïnitieerd vanuit Synergy. 
 
LET OP: Zorg ervoor dat tijdens de installatie alle Microsoft Office applicaties zijn afgesloten. 
 
Ga in Synergy naar “Add-on | Inrichting | Outlook Add-on” en kies de installatielink “Download 
Outlook  Add-on Client”. 
  

 
Figuur 4 – Outlook Add-on menu 
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U dient het installatiebestand eerst op een tijdelijke (lokale) map te plaatsen. 
 

 
Figuur 5 – Download melding 

 
 
Klik op “Opslaan/Save” en selecteer een (tijdelijke) map. Klik nogmaals op “Opslaan” om het bestand 
‘MSOutlookAddonSetup.zip’ op te slaan.  
 
Pak het ZIP-bestand uit. 
 
U start de installatie van de Office-client op door op het ‘setup.exe’ te dubbelklikken (als 
Administrator). 
 

 
Figuur 3 – Outlook Add-on installatie scherm 
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Klik op “Next”: 
 

 
Figuur 4a – Outlook Add-on installatie scherm 

 
 
Installeer de Outlook Add-on op een locatie op de harde schijf, voor “Everyone” (alle gebruikers op 
deze pc). Klik op “Next”. Klik nogmaals op “Next” om de installatie te starten. 
 
 
LET OP: Bij een update van de client kunt u het beste eerst de oude installatie ‘MS Outlook 
2010/2013 Document Add-on’ verwijderen via “Configuratiescherm | Programma’s en onderdelen”. 
Deze Outloo Add-on is alleen geschikt voor MS Outlook 2013 en hoger. 
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3 Configuratie Outlook Add-on 

3.1 Beveiliging in Synergy 

Benodigde rol ‘Enabling add-on solutions’ vanaf batch 259 

Vanaf batch 259 dienen alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van de Outlook Add-
on, gekoppeld te zijn aan de licentierol ‘Enabling add-on solutions’ op niveau ‘Bedrijf’. Koppel 
hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op 
welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol ‘Enabling add-on 
solutions’ koppelen aan de gebruikers op niveau ‘Bedrijf’. 
 
Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Exact Synergy Enterprise verwijzen wij u naar 
documenten 20.997.555 en 20.708.246 op de Exact Customer Portal. 

3.2 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu 

Klik in het topmenu op “Add-on”. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd 
worden om de inloggegevens. 
 

 
Figuur 7 – Add-on menu 

 
Vul uw gegevens in en klik op “Bewaren”. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden 
dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het add-on menu aangepast 
wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in de add-ons. Na het 
bijwerken, zal “Add-on | Inrichting” er als volgt uitzien:  
 

  
Figuur 8 – Outlook Add-on menu 

 
U heeft hier de mogelijkheid om de licentiesleutel in bekijken en de Outlook-client te downloaden. 
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3.3 Onderhoud instellingen 

Nadat de add-on voor Synergy is geïnstalleerd moeten er een aantal instellingen ingevuld worden. De 
instellingen zijn te onderhouden via het menu pad “Modules | Add-on | Inrichting | Outlook Add-
on”. 
 

Installatie licentiesleutel 

Voor een correcte werking van deze add-on is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. 
 
De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier in Unicode formaat. 
Bewaar het bestand op uw computer of netwerklocatie. 
LET OP: De sleutel dient te worden aangeleverd in een tekstbestand. Het tekstbestand heeft de 
volgende naamgeving:  
License_1718_MS Outlook Addon SE_[Naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt.  
 
Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel:  
 

 
Figuur 5 – Aanlevering van licentiesleutel Outlook Add-on 

 
De licentiesleutel is te onderhouden via het menupad “Add-on | Inrichting | Add-on Maatwerkmenu: 
Add-on licenties”.  
 

 
Figuur 6 – Licentiesleutel uploaden 

 
 
Via de knop “Browse” zoekt u de locatie op waar u het licentiebestand heeft opgeslagen en 
selecteert het tekstbestand. Druk op de knop “Uploaden”. De licentiesleutel wordt nu gevalideerd en 
opgeslagen bij de add-on 1718 Outlook Add-on. Bij “Add-on | Inrichting | Outlook Add-on: 
Instellingen” kunt u de licentiesleutel zien, maar niet bewerken. 
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Figuur 7 – Licentiesleutel voor Outlook Add-on is ingelezen 

 
Zonder deze licentiesleutel zal Outlook Add-on niet functioneren. 
 
U kunt de add-on alleen gebruiken in uw eigen Synergy-omgeving: de licentiesleutel wordt namelijk 
uitgegeven op naam zoals die in uw Exact Synergy Enterprise licentie is vastgelegd. In de volgende 
gevallen wordt een foutmelding getoond:  
 

1. Verlopen van de einddatum. Dit geldt voornamelijk voor proeflicenties.  
2. Foutieve / verminkte licentiesleutel. Indien de licentiesleutel ontbreekt of niet overeenstemt 

met de gegevens uit uw Exact licentie, wordt hier melding van gemaakt. 
 
 

Email document type instelling  

Nieuw in versie 7 is de instelling Document type. Hier kan worden vastgelegd welke document type 
moet worden aangemaakt in Synergy als men ervoor kiest om het verzonden email (vanuit de Solution 
builder entiteit email-knop) in Synergy op te slaan. 

 

Figuur 8 – Outlook Add-on instellingen 
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4 Bekende meldingen 

4.1 Invoegtoepassing Office-client laadt niet in Outlook 

Het kan voorkomen dat de Office-client na installatie op het werkstation niet laadt in Microsoft 
Outlook, terwijl deze wel geïnstalleerd is. Dit gebeurt bijvoorbeeld op een terminal server of 
wanneer een oudere versie van de Office-client niet volledig verwijderd is. Voor Outlook 2013 gaat u 
als volgt te werk: 
 
Allereerst controleert u of de invoegtoepassing is ingeschakeld. Ga in Outlook naar “Bestand | Opties 
| Invoegtoepassingen”. Kies bij “Beheren” ‘COM-invoegtoepassingen’ en klik op “Start”. Vink de optie 
‘MS Outlook Add-on’ aan en klik op “OK”. 
 

 
Figuur 21 – Microsoft Outlook COM Add-Ins scherm 

 
Eventueel dient u Outlook opnieuw op te starten om de instellingen te activeren. 
 
Als daarna de invoegtoepassing nog steeds niet zichtbaar is, sluit u Microsoft Outlook af en navigeert 
u naar de map ‘C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft_Corporation\’. Daarin vindt u 
een map die begint met ‘OutlookAddin2013.vsto_vst_Path_...’ met daarin een of meerdere  
genummerde mappen (bijvoorbeeld ‘14.0.6025.1000’). Verwijder uit die mappen alle bestanden 
‘user.config’.  
Indien er ook al gewerkt is met een oudere versie van de Addon zou er in ..AppData\Roaming… ook 
een user.config bestand aanwezig kunnen zijn, deze dan ook verwijderen. 
Extra controle of men de juiste user.config heeft kan men deze bekijken, er zou het volgende in 
moeten staan: 
 

 
Figuur 22 – Outlook Add-on user.config bestand 



 
 

Eddon Software BV |Outlook Add-on | 13 mei 2019 | pagina 17 van 18 

Start Outlook opnieuw op en schakel de invoegtoepassing in zoals hiervoor beschreven. 
 
Een andere mogelijke melding van Outlook is dat deze de Addon heeft gedisabled, men kan deze dan 
weer aanzetten. 
 

 
Figuur 23 – Microsoft Outlook disabled COM Add-ins 

 

4.2 Verzonden email wordt niet opgeslagen 

Mocht de verzonden email niet worden opgeslagen in Synergy dan kan het zijn dat het bestand 
AntiCSRFExceptionList.xml niet aanwezig is in de Synergy XMD folder of dat hierin niet de volgende 
tag is opgenomen <Page>CSNobMsoUploadMail</Page>   

In dit geval zal er in de Synergy Fouten Log het volgende staan: 

Validation of Anti-XSRF token failed., Application = CSNobMsoUploadMail.aspx, Source = 

Exact.Web.UI.Page, Function = Void ValidateAntiXSRFToken(), Stack = 

Exact.Web.UI.Page.Base.ValidateAntiXSRFToken()  

Oplossing zie hoofdstuk 2.3 

 

4.3 Troubleshooting 

Bij fouten en/of niet werkende functionaliteit kan men in de Exact Synergy fouten logging kijken of 
daar iets vermeld staat. Tevens kan er ook in de Windows Event logs meldingen staan. Een derde 
optie is om op de C-schijf (client-machine) een tekstbestand aan te maken met de naam: 
CSNobMso.Debug.txt. 

Aan de hand hiervan kunt u achterhalen wat de problemen zijn en deze oplossen. 
 
LET OP: Verwijder het tekstbestand na het oplossen van de problemen, omdat het aanzienlijk kan 
groeien. 
 
Loggegevens worden ook in Synergy weergegeven onder “Modules | Systeem | Overzichten | Log: 
Processen”. 
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Terminal Server 

Outlook Add-on op een Terminal Server kan problemen geven bij het installeren afhankelijk van de 
inrichting hiervan. Mocht men dit ondervinden dan kan onderstaande een mogelijke oplossing bieden, 
dit is geheel op eigen risico. De klant en zijn systeembeheerder zijn hiervoor verantwoordelijk. 

https://kb.globalscape.com/KnowledgebaseArticle11053.aspx 

Terminal Server is a Windows environment in which users can make a connection to a central server 

and access Outlook on that server instead of their desktops.  

• Before installing the Add-In on a Terminal Server, ensure that no one logged into the server is 

currently using Outlook. Outlook cannot be open during the Add-in installation. 

• Users must install the Add-In under their own profiles.  

Users who are not administrators on the Terminal Server may see an error when installing the Add-In 

that says policies are set to prevent this installation. To work around this error, you can add a registry 

entry under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\. 

To add the registry key 

1. Locate or create the registry key 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer. 

2. Right-click Installer, then click New > DWORD Value. 

3. Name the value DisableMSI. 

4. Right-click DisableMSI, then click Modify and ensure the Value data is 0. (For more 

information about this registry value, refer to the MSDN article DisableMSI.) 

 
 

https://kb.globalscape.com/KnowledgebaseArticle11053.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa368304(v%3dvs.85).aspx

