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Zaaksystemen In Beeld LIVE! 2017 

Dit jaar organiseert KBenP Zaakgericht Werken met trots voor de derde keer op rij Zaaksystemen in Beeld LIVE! 

Met behoud van het unieke concept wordt Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017 beter, mooier en grootser! Dit jaar 

zal het plaats vinden in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch.  

Uit de evaluatie van het vorige event bleek er naast zaaksysteemleveranciers veel behoefte te zijn aan 

leveranciers van documentcreatie en integratiespecialisten. Als belangrijke toevoeging zullen daarom dit jaar 

verschillende van deze leveranciers hun systeem demonstreren.  

Het team van KBenP Zaakgericht Werken staat de gehele dag voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U  

kunt ons vinden bij de KBenP-ballonnen.   

Wij wensen u een mooie dag toe tijdens Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017. 

 

Team KBenP Zaakgericht Werken, 

 
 

 
Sven Blom                 Annemieke Wilzing       Daan van Dun         Sietske Goettsch Harm Steijn Carly Kloos Sebastiaan Gerats  
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Demonstraties door de leveranciers 
Aan de hand van verschillende themasessies demonstreren de leveranciers hun systeem aan huidige of 

potentiele klanten. Dit zijn korte maar inhoudelijke sessies (ongeveer 45 min incl. vragen) waarbij bezoekers zelf 

kunnen bepalen hoelang ze blijven of wanneer het tijd is om een andere sessie te bezoeken. 

De zaaksysteemleveranciers demonsteren aan de hand van de volgende thema’s:  

 Zaakafhandeling (2x) 

 Klantcontact 

 (Functioneel)beheer 

 Vrije sessie 

 

De documentcreatieleveranciers (iWriter, SmartDocuments en Xential) zullen om de beurt eenmaal hun 

oplossing demonstreren, daarnaast zijn zij heel de dag aanwezig aan de knoppentafel. De integratiespecialisten 

(Enable-U en JNet) demonstreren om de beurt tweemaal hun oplossing en zullen daarnaast ook heel de dag 

aanwezig zijn bij de knoppentafel. Verderop in dit programmaboekje vindt u de beschrijvingen hiervan.  

Zelf aan de knoppen 
Wegens groot succes is dit jaar de Knoppentafel terug op het event. Hier kunt u parallel aan de themasessies 

gedurende de hele dag zelf achter de verschillende systemen zitten om te ervaren hoe deze werken. Per 

leverancier staan er twee laptops en is er iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.  

De organisatie 
KBenP Zaakgericht Werken heeft de organisatie van het event kosteloos op zich genomen. De locatie, faciliteiten 

en de gratis inschrijvingen voor bezoekers zijn georganiseerd door KBenP Zaakgericht Werken. Leveranciers 

krijgen voor deze investering een volle dag de mogelijkheid om bestaande en potentiele klanten het volledige 

systeem te laten zien en op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen. De bezoekers van het event krijgen 

op deze manier de kans om in één dag verschillende oplossingen te bekijken rondom het thema waar ze interesse 

in hebben.  

Door dit op deze manier te organiseren wil KBenP Zaakgericht Werken de transparantie in de markt van 

zaaksystemen vergroten en leveranciers op een eerlijke manier in de gelegenheid stellen met passie hun systeem 

te laten zien. Maximaal resultaat tegen minimale (noodzakelijke) kosten. 
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BCT 

Zaakafhandeling  

Gedurende dit thema zoomen wij in op het Liber Behandelaarportaal waarbij we de volledige 

afhandeling van een zaak laten zien. Het Liber Behandelaarportaal is de toegesneden werkomgeving 

voor de zaakbehandelaar. Hij of zij wordt zoveel mogelijk ondersteund om correcte en snelle 

dienstverlening te leveren. Dit komt ten goede aan de efficiency en kwaliteit van de behandeling 

waardoor de publieke waardecreatie van de organisatie wordt verbeterd. 

Klantcontact 

Om KCC medewerkers optimaal te faciliteren zodat zij burgers en bedrijven zo efficiënt te woord te 

kunnen staan, hebben wij de toegesneden werkomgeving gecreëerd: Het Liber 

Baliemedewerkerportaal. In het Baliemedewerkerportaal heeft de KCC medewerker een integraal 

klantbeeld en kan van hieruit eenvoudig alle interacties, zoals zaken en klantcontacten inzien en 

registeren. Tijdens deze presentatie zullen we het klantcontact via verschillende kanalen 

demonstreren. 

Functioneel beheer 

In onze beheeromgeving kunt u op een eenvoudige en snelle manier een zaaktype inrichten. Na de 

inrichting van een zaaktype wordt deze door de applicatie voor u gecontroleerd op 

volledigheid. Gedurende dit thema zoomen we in op: de configuratie en het beheer van de 

werkomgevingen, automatisch testen, continuous delivery en het inrichten van het ZTC. 

Vrije sessie: een zaaksysteem als applicatie of als platform? 

Tijdens deze sessie laten we zien dat het Liber Behandelaarportaal meer is dan enkel een 

zaaksysteem. Het Liber Behandelaarportaal is namelijk een onderdeel van één informatieplatform. 

Dit betekent dat alle informatie uit de diverse portalen afkomstig is uit diezelfde bron. Het 

informatieplatform ondersteunt samenwerking in de keten en kan daarmee organisatie overstijgend 

zijn. Iedereen die een rol heeft in de keten samenwerking kan een toegesneden werkomgeving 

krijgen. 
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Brein 

Zaakafhandeling 

Volledige zaakbehandeling (van webformulier tot besluitvorming) op de tablet inclusief 

documentcreatie in InProces Zaken, waarbij de documenten direct een webrichtlijnen compliant PDF 

opleveren en met echte digitale handtekening. 

Klantcontact 

Naast Telefoon, Balie ook via Chat (is integraal onderdeel van InProces, zodat privacy van 

persoonsgegevens is gewaarborgd) de klant te woord staan. De KCC medewerker heeft altijd een 

volledig klantbeeld en kan eenvoudig klantcontacten vastleggen voor bijvoorbeeld een terugbel 

verzoek en of direct samen met de klant een (eerder opgeslagen) productaanvraag invullen. 

(functioneel)Beheer 

Met de beheer interface van InProces maakt u in een handomdraai intake formulieren voor zowel 

website, tablet als telefoon. Deze “Responsive” formulieren voldoen aan de webrichtlijnen en zijn 

eenvoudig te gebruiken voor zowel burgers als organisaties, maar ook voor uw eigen werknemers op 

bijvoorbeeld een personeelsplein. Bij functioneel beheer draait het namelijk niet alleen om het 

operationeel houden van systemen, maar juist de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. 

Het werk zit hierbij niet in de zaaktypen (deze worden overgenomen uit ModelDSP), maar de 

inrichting van formulieren, documentsjablonen en PIP. 

Vrije sessie: InProces WIJZER © 

InProces WIJZER© staat voor Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg en Regie. De regisseurs en consulenten 

beheren tijd en plaats onafhankelijk alle contacten met het gezin (sociogram) en de hulpverleners. 

Op basis van het ondersteuningsplan en de zelfredzaamheidsmatrix kan de regisseur optimaal de 

begeleiding vormgeven. InProces WIJZER is het bewijs van een regiesysteem als onderdeel van het 

zaaksysteem. 
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Centric 

Zaakafhandeling, maar dan makkelijk 

Wilt u eenvoudig en snel zaken afhandelen en daarmee uw dienstverlening naar een hoger plan 

tillen? Dat kan, met Key2Zaken. We laten u zien hoe u zaken kunt aanmaken in Key2Zaken en zaken 

kunt afhandelen die via verschillende kanalen, zoals post en web, binnen komen. U zult zien dat u 

met Key2Zaken een helder zicht krijgt op alle zaken én bijhorende documenten. Dit jaar laten we u 

ook zien hoe u zaken kunt kopiëren, opschorten, corrigeren en verlengen. 

Klantcontact: leve de koning! 

Een gemeentelijk klantcontactcentrum krijgt iedere dag veel verschillende vragen van burgers en 

bedrijven. Met Key2Klantcontact hebt u alle informatie beschikbaar om die stroom in goede banen te 

leiden en hun vragen snel en efficiënt te beantwoorden. Tijdens deze sessie ziet u hoe het KCC uw 

klanten koninklijk van dienst kan zijn. We laten u de werking van Key2Klantcontact zien en focussen 

ons daarbij op het ‘promoveren’ van een klantvraag tot een zaak. 

Functioneel beheer op maat 

Het beheer van een zaaksysteem hoeft niet moeilijk te zijn. We laten u graag zien hoe u met 

Key2Zaken snel nieuwe zaaktypes in productie neemt. En met de geïntegreerde zaaktypecatalogus 

maakt u het proces precies op maat voor uw eigen gemeente. Benieuwd hoe u eenvoudig uw 

Zaaktypecatalogus (ZTC) onderhoudt en gemeentebreed inzet? Kom naar de beheersessie! 

Vrije sessie: Key2Burgerzaken en Key2Zaken, samen sterk! 

We laten u zien hoe u zaakgericht werkt, en uw dienstverlening verbetert, met Key2Burgerzaken in 

combinatie met het zaaksysteem. We doorlopen met u het de hele keten. Van de intake via het web, 

de afhandeling in Key2Burgerzaken tot het sluiten van de zaak. Met Key2Zaken en Key2Klantcontact 

volgen we het proces. Daarnaast ziet u hoe Key2Burgerzaken u zicht geeft op alle zaken bij een 

inwoner. 
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Circle Software  

Zaakafhandeling 

Onze ambitie: Dat geen enkele gebruiker opmerkt in een (zaak)systeem te werken. De gebruiker 

moet zich bezig kunnen houden met de uitvoering van zijn taken. Djuma dient alleen daar te 

ondersteunen waar de gebruiker er behoefte aan heeft. Een zaaksysteem waarin relevante 

informatie en functionaliteit op het juiste moment en op de juiste plek voorhanden is. Djuma! 

Klantcontact 

Als er ergens behoefte is aan snelheid dan is het binnen het Klant Contact Center. De juiste 

informatie binnen één klik voorhanden, binnen één klik een reminder voor uzelf of doorverbinden 

naar uw collega. In één oogopslag zien welke lopende zaken er bij de betreffende burger zijn. 

(functioneel) Beheer 

Een zaaktype beheren conform ZTC 2 is simpel. We tonen u dit in slechts enkele minuten. 

Interessanter is het om vervolgens ook uw volledige zaaktypecatalogus efficiënt te beheren en niet 

alle wijzigingen in de organisatie of autorisaties per zaaktype door te moeten voeren. Djuma 

combineert hierin eenvoud en efficiëntie! Hoe? Dat laten we u graag zien in deze demo. 

Vrije sessie: wekelijkse vernieuwing, zonder omkijken voor u 

Een nieuwe release; weken voorbereiding, zware projectleiding, testen en toch nog issues na de 

livegang? Met échte Software-as-a-Service is dat definitief verleden tijd! Door moderne 

ontwikkelmethodieken en -technieken, zoals continuous delivery en test-driven-development 

verrijken wij Djuma meerdere keren per maand (’s nachts) met nieuwe functionaliteit. U gaat de 

volgende dag gewoon verder. Dit werkt. Dat bewijst onze servicedesk; die ontving het afgelopen jaar 

slechts 2 meldingen. Wij delen ons inzicht hierover graag met u. Vooral wat wij ervoor doen om onze 

diensten met deze hoge kwaliteit aan u te blijven leveren. 
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Decos 

Zaakafhandeling 

Met JOIN Zaak & Document is zaakgericht werken in teams heel eenvoudig. Elke medewerker heeft 

in één oogopslag alle informatie met betrekking tot de zaak zoals betrokkenen, behandeltermijn, 

objectinformatie, deelzaken en natuurlijke documenten overzichtelijk beschikbaar. Informatie zoals 

e-mails zijn snel toe te voegen aan een zaak en over wijzigingen worden zaakeigenaren altijd 

geïnformeerd middels notificaties. In JOIN Zaak & Document kunt u zaken aan personen of aan 

teams koppelen, zodat altijd duidelijk is wie welke zaak oppakt. Samen werken aan snelle 

afhandeling! 

Klantcontact 

Burgers en bedrijven nemen op veel manieren contact op met uw organisatie. ‘JOIN Klantcontact’ 

helpt uw dienstverlening aan hen te verbeteren. Ervaar hoe informatie zoals aanwezigheid, PDC, 

zaken & documenten op een gebruiksvriendelijke manier worden weergegeven. Bovendien kan uw 

organisatie 24/7 beschikbaar worden voor uw inwoners, dankzij onze oplossingen voor e-formulieren 

en de persoonlijke internet pagina. 

(Functioneel)Beheer 

Een zaaksysteem inrichten en beheren is niet moeilijk! Met JOIN Zaaktypen maakt u heel eenvoudig 

en snel een zaaktype aan en dit zaaktype is met één druk op de knop te publiceren naar het 

zaaksysteem ‘JOIN Zaak & Document’. JOIN Zaaktypen is meer dan alleen de configuratie van het 

zaaksysteem; u kunt hierin ook webformulieren, koppelingen met externe systemen en 

besluitvorming in configureren. Bovendien kunt u deze met andere organisaties delen of van andere 

organisaties gebruiken. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden! 

 

Vrije sessie: bestuurlijke besluitvorming 

Voor veel organisaties is het proces van besluitvorming het belangrijkste middel voor het managen 

en (be)sturen van de organisatie. Met JOIN Besluitvorming kunt u op een efficiënte wijze en zonder 

complexe workflow- en sjabloonconfiguratie uw besluitvormingsproces vormgeven.  Uiteraard is het 

een volledig geïntegreerde oplossing binnen het zaaksysteem. Wij helpen u graag met het realiseren 

van uw digitale besluitvormingsambities! 
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Digiraadhuis 

Zaakafhandeling 

Er worden weinig zaken afgehandeld binnen één afdeling of zelfs organisatie. Bij een goede 

afhandeling van de zaak zijn diverse partijen in een keten betrokken. Beschikken over accurate 

informatie is daarbij van het grootste belang. Met Digiraadhuis – Omnimap heeft u direct alle 

benodigde functionaliteit om deze ketensamenwerking te regisseren. We werken volgens het 

principe van ‘continuous innovation’ waarbij organisaties direct en frequent resultaat kunnen 

boeken. 

Klantcontact 

Klantcontact heeft zich verplaatst van de balie in het gemeentehuis naar verschillende 

communicatievormen en kanalen. Technologie als e-mail, Twitter, Whatsapp is inmiddels 

gemeengoed geworden. Digiraadhuis – Omnimap kan omgaan met de technologie van vandaag, 

maar is ook klaar om snel in te spelen op verandering in de toekomst. Digiraadhuis verbindt op 

eenvoudige wijze bestaande media en informatiesystemen en levert daardoor een uniform 

klantbeeld. 

(Functioneel)Beheer 

Functioneel beheer was nooit zo eenvoudig. Digiraadhuis – Omnimap is ontworpen voor ‘continuous 

innovation’. Wijzigingsverzoeken kunnen ad hoc worden geïmplementeerd via de uitgebreide web-

gebaseerde beheeromgeving. Alle functionaliteit is uitwisselbaar zodat u kunt delen en profiteren 

van innovatie van anderen. Zaaktypes, beslisbomen, controlelijsten, koppelingen met interne- en 

externe partijen zijn eenvoudig in te richten en middels drag & drop aan te passen. 

Vrije sessie: Continuous Innovation 

De maatschappij verandert steeds sneller. Langdurige verandertrajecten worden ingehaald door de 

werkelijkheid. ‘Continuous innovation’ geeft organisaties de mogelijkheid om met korte 

doorlooptijden verbeteringen door te voeren. Omnimap – Digiraadhuis is ontworpen om deze 

manier van innoveren te ondersteunen. In enkele dagen worden processen tot leven gebracht. 

Ideeën die als toekomstmuziek klinken worden ineens werkelijkheid. ‘Continues innovation’ is de 

organisatorische aanjager van de digitale transformatie. 
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Exxellence 

Zaakafhandeling: een zaak in de Exxellence Suite van A tot Z 

We laten u zien: 

 Hoe inwoners en bedrijven informatie verkrijgen over een product en/of dienst 

(multichannel). 

 Hoe we een aanvraag (zaak) zaakgericht oppakken en afhandelen. 

 Hoe de zaak wordt gearchiveerd en vernietigd. 

Klantcontact: Digitale interactie met inwoners en bedrijven 

We tonen u op welke manieren communicatie mogelijk is met inwoners en bedrijven over de 

voorgang en besluitvorming van de zaak. 

 

(functioneel) Beheer: drag & drop ZaakTypeCatalogus 

Ervaar hoe u in een paar eenvoudige stappen een zaaktype inricht. Op basis van onze drag & drop 

ZaakTypeCatalogus realiseert u eenvoudig een proces. De processen die u ontwikkelt, wisselt u met 

collega-gemeenten uit. Dit gebeurt op basis van de Export- en Import-functionaliteit. Daarnaast kunt 

u door de koppeling met het model-DSP van VHIC zaaktypen genereren op basis van metadata. 

Vrije sessie: Inwoners ‘in control’ 

Dat een ZaakSysteem een must is voor het stroomlijnen van gemeentelijke werkprocessen, dat wist u 

natuurlijk al. Maar het Exxellence ZaakSysteem gaat verder. Door een ‘inwonersapp’ te koppelen aan 

het ZaakSysteem, helpt u als gemeente uw inwoners zelf meer ‘in control’ te komen. Ontdek in deze 

sessie hoe onze app uw inwoners helpt op het gebied van communicatie en informatie, bij iets 

ogenschijnlijk eenvoudigs als ‘lokale belastingen’… 
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Green Valley 

Zaakafhandeling 

Het Green Valley Zaaksysteem onderscheidt zich door gebruiksgemak en leent zich uitstekend om 

hierin eenvoudig complexe bedrijfsprocessen te modelleren. Dat scheelt uitgaven aan backoffice-

pakketten en ICT-beheer. Hoe dat in zijn werk gaat laten we u zien aan de hand van ‘dik’ af te 

handelen processen binnen het Zaaksysteem. Samen met onze unieke module ‘Objectregistratie’ 

heeft u hiervoor een krachtig instrument in handen. 

Klantcontact 

Vanuit gebruikersgemak en efficiency proberen we inwoners en bedrijven te verleiden het digitale 

kanaal te gebruiken. Het digitale voorkeurskanaal lijkt echter afstand te scheppen waardoor het 

gebruik achterblijft. Dat is vreemd, want het doel van de digitalisering is nooit geweest om van 

veeleisende klanten af te komen, maar juist om hen beter te helpen. Waarom grijpt deze groep naar 

de telefoon? Green Valley neemt u mee in de achterliggende problematiek en beschrijft hulp uit 

onverwachte hoek. 

Functioneel Beheer  

Met Green Valley Suite kan de functioneel beheerder zelf (zonder hulp van leveranciers of externe 

consultants) eenvoudig en intuïtief zaaktypes configureren en e-formulieren maken. De meest 

effectieve manier om zonder diepgaande technische kennis en onder eigen regie zaakgericht werken 

te implementeren. Wilt u voortaan de documentstroom in uw organisatie volledig digitaal 

afhandelen? Wij laten u graag zien hoe eenvoudig dat kan zijn. 

Vrije Sessie: Usability gaat veel verder dan design 

Usability gaat veel verder dan design. Onze ambitie is om een oplossing neer te zetten die mensen zo 

goed ondersteunt bij hun werk dat iedereen zich volledig kan focussen op de inhoud van zijn werk in 

plaats van bezig zijn met de software zelf. Dat het weer gaat om “het wat” je wil bereiken in plaats 

van “het hoe”. 
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Kubion 

Zaakafhandeling 
IRIS is één integraal platform voor al uw service. Dit betekent dat we integraal al uw beleid en kennis 
beheren en dit combineren met gegevens over uw klanten en samenwerkingspartners. Dit uit zich in 
eenduidigheid in communicatie over alle kanalen en al uw portalen. Communicatie vindt plaats door 
transparante zaakafhandeling voor u, uw klant en uw samenwerkingspartner 

Klantcontact 
Zaken en taken van IRIS combineert klantcontact met zaakgericht werken en zorgt voor een integrale 
afhandeling en overzicht over alle kanalen. Met IRIS weet u precies wat er speelt bij uw klanten. U 
heeft 1 integraal klantbeeld. Welke bijzonderheden zijn er? Zijn er actueel lopende zaken? Door 
track&trace op de timeline is iedereen op de hoogte van de actuele status. 

(Functioneel) beheer 
Snelheid en eenduidigheid van informatievoorziening wordt steeds belangrijker. IRIS is met het doel 
ontworpen om snel, eenvoudig en integraal uw kennis, content en beleid te organiseren. 1 beheer 
voor al uw sites. IRIS is zo ontworpen dat u zelf via drag&drop makkelijk uw sites kunt maken en 
onderhouden. Op deze manier regelt u zelf dat u altijd up-to-date bent. 

Vrije sessie 
IRIS is één integraal platform voor al uw service. In deze sessie laten wij u de integraliteit zien van 
IRIS. Interactief met uw klanten. Gekoppeld aan uw onderliggende systemen zodat alleen relevante 
informatie wordt getoond. Op kantoor of in de wijk. IRIS is mobile first ontwikkeld. Daarnaast tonen 
we u graag de kracht van IRIS chatbots. 
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Onegov 

Zaakafhandeling 

Het zaaksysteem van het Onegov samenwerkingsverband PerfectView, QNH en Microsoft is 

compleet vernieuwd. Dat mag u niet missen! Een moderne SaaS oplossing die vanuit elk gewenst 

apparaat kan worden gebruikt en werkt vanuit uw herkenbare Microsoft Outlook. De 

zaakbehandelaar krijgt gedurende de levensloop van de zaak de benodigde informatie op maat 

aangeboden en deze wordt gepresenteerd in een rustige, eenvoudige gebruikersinterface. Integreer 

het Onegov Zaaksysteem dan in uw Office365 en werk vanuit één portaal. 

Klantcontact 

Een integraal, volledig klantbeeld is essentieel voor het kunnen bieden van een optimale 

klantbeleving. Dankzij de integratie van klantcontact- en zaakfunctionaliteit wordt uw medewerker 

optimaal ondersteund en blijven de administratieve handelingen beheersbaar. De oplossing richt zich 

in het bijzonder op het selfservice concept, ontsluiting sociale media kanalen en een terugbelverzoek 

kan makkelijk worden afgehandeld vanuit Microsoft Outlook of je mobiele apparaat. 

(functioneel)Beheer 

De beheeromgeving van het Onegov Zaaksysteem is verrijkt met een flink aantal uitbreidingsmodules 

(apps) die uw Onegov Zaaksysteem een echte ‘all-in-one’ maken. Het inrichten van een nieuw 

zaaktype was al eenvoudig en nu is in Dynamics365 een flink aantal aanvullende apps beschikbaar 

gekomen. Ontdek als beheerder de mogelijkheden van een eigen PIP, webintakeformulieren, social 

engagement, chatten, kennisbank, selfservice en slimme apps. 

Vrije sessie: makkelijk communiceren, slim informatie delen en efficiënt (samen)werken 

Eén centrale plek voor al je werk. Niet alleen voor zaakafhandeling, maar voor alle projecten, 

overlegstructuren, aantekeningen en communicatie. Zowel intern als extern. Altijd en overal je werk 

beschikbaar, op elk apparaat met een duidelijke userinterface, die de informatie die jij nodig hebt om 

je werk goed en efficiënt te kunnen doen. Dit presenteren wij u met Office365. 
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SER Solutions 

Zaakafhandeling: Adaptive Case Management met de Doxis4-suite van SER 

Ontdek een geheel nieuwe dimensie van case management (zaakafhandeling). Met Adaptive Case 

Management krijgen op kennis gebaseerde werkprocessen vanaf het begin alle relevante informatie 

over de zaak en de processtappen. Hierdoor kunnen de kenniswerkers alle onderdelen van het 

proces voortdurend onder controle houden, zodat ze gefundeerde beslissingen kunnen nemen die 

voldoen aan alle voorschriften. Zorg dat uw processen zijn afgestemd op de 

besluitvormingsprocedure en uw doelstellingen, zonder dat u verstrikt raakt in starre processtappen. 

Dit is extreem belangrijk voor processen zoals claim- en klachtenafhandeling, waarbij geen vaste 

verzameling regels gevolgd kan worden. 

(Functioneel) beheer: Beheerfuncties en modellering in Doxis4 

U kunt uw Doxis4-installatie heel gemakkelijk modelleren vanuit één centrale beheerinterface: 

Doxis4 cubeDesigner. Hiermee kunnen verschillende opdrachtgevers zelfs individuele aanpassingen 

maken in een ondernemingsbrede installatie. Bij SER maken we onderscheid tussen technisch 

beheer, dat betrekking heeft op de infrastructuur en de inbedding van Doxis4 in het algehele IT-

systeem, en applicatiebeheer. Applicatiebeheerders beheren specifieke installaties door het 

configureren van structurele parameters zoals dossiers, classificatieschema’s, workflows en 

zoekfuncties. Bovendien verzorgen ze alle aspecten van het gebruikersbeheer. 

Klantcontact: Contactbeheer en integratie met e-mail 

Gebruik de vertrouwde Microsoft Office-omgeving om uw contacten en uw klantdocumenten te 

beheren en met uw ECM-systeem te integreren. Doxis4 biedt een breed pakket connectoren en plug-

ins, waaronder een speciale invoegtoepassing voor Microsoft Office. Hiertoe behoort ook een plug-in 

voor Outlook. Dit is een handige oplossing om documenten en e-mails te archiveren en vervolgens te 

doorzoeken met de standaard zoekfunctie van Outlook. Via sjablonen en een speciaal Doxis4-lint 

wordt uw ECM-systeem ook met de andere Office-programma’s geïntegreerd. 

Vrije sessie: classificatieschema’s volgens wettelijke voorschriften 

Classificatieschema’s of ordeningsplannen spelen een centrale rol bij veel overheidsinstellingen en 

moeten aan specifieke voorschriften voldoen. Als enige softwareleverancier met een afzonderlijk 

concept voor classificatieschema’s ondersteunen wij u bij het genereren van een aangepaste, digitale 

versie van uw ordeningsplan, die voldoet aan uw specificaties. We zorgen dat al uw dossiers en 

content volgens uw wensen worden opgeslagen en beheerd. 
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Split~Vision 

Zaakbehandeling – op basis van uw rol en taak binnen de organisatie 

Het platform SinglePoint-for-All biedt een organisatiebrede toegevoegde waarde door informatie 

vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Documenten, zaken/taken en projecten worden 

eenvoudig, volledig en direct bij de juiste afdeling of persoon beschikbaar gesteld. Met portalen voor 

medewerker, KCC, post, object, project, het gecertificeerde RMA en meer heeft u altijd inzicht, 

overzicht en een volledig beeld van alle benodigde informatie. Allemaal gebaseerd op uw rol en taak 

binnen de organisatie. 

Centraal beheer – de kracht van een kernregistratie bedrijfsvoering 

Centraal beheer van ZTC met processen en planning van taken en projecten wordt eenvoudig door 

eenduidige integratie en samenhang. I-Controler configureert en presenteert informatie en 

configureert SinglePoint-for-All volledig geautomatiseerd. In een paar minuten creërt u nieuwe 

processen, documenten, zaaktypes, taken etc. voor medewerker en organisatie, die direct met de 

taken aan de slag kan. Dit maakt I-Controler zeer krachtig als centrale bedrijfsvoeringsoplossing. 

Klantcontact- volledig integraal klantbeeld 

Als KCS medewerker wilt u snel een volledig klantbeeld met inzicht én overzicht in alle benodigde 

klantinformatie. Het klantportaal van SinglePoint-for-All biedt een integraal beeld van meldingen, 

afspraken, PDC en kennismanagment informatie over lopende zaken en hoe deze uitgewisseld zijn. 

Elk klantcontact staat direct in verbinding met zaken, contactmomenten, documenten etc. De 

medewerker die een zaak afhandelt kan via zijn persoonlijke pagina direct aan de slag! 

Vrije sessie: projecten en besluitvorming komen samen in één omgeving 

Steeds meer werken we samen in projecten en netwerken. Projectinformatie snel, eenvoudig, 

digitaal kunnen opslaan en terugvinden is daarmee dan ook steeds belangrijker. Bij de overgang naar 

een volgende projectfase, moet veelal een goedkeuring plaatsvinden door een ander gremium zoals 

een college, raad, of directie. Split~Vision toont u hoe deze twee samenkomen in één omgeving 

zonder print-, scanwerk of moeilijke workflows. 
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True Lime – Octopus  

Zaakbehandeling 

Middels een aantal zaaktypen laten we zien hoe krachtig Octopus is in het optimaliseren van welk 

werkproces dan ook.Door onze jarenlange ervaring bij de juridische afdelingen bij o.a. gemeente 

Rotterdam, Den Haag en Amsterdam (met name op het gebied van bezwaar, beroep en klachten) is 

Octopus ontwikkeld tot een erg toegankelijk, gebruikersvriendelijk en efficiënt werkend 

systeem.Vanuit verschillende gebruikersrollen zullen we de afhandeling van zaken doorlopen. 

Functioneel beheer 

Octopus kent een uitgebreide functioneel beheer module waarmee nieuwe zaaktypen, workflow en 

documenten kunnen worden ingericht.Hierbij is alles wat nodig is om een proces en het werk 

optimaal in te richten configureerbaar. We laten zien wat in onze ogen de meest belangrijkere 

aspecten hiervan zijn voor gebruikers. 

Klantcontact 

Snel inzicht in de status van zaken en digitale dossier bij contactmoment met een klant.Hiermee 

wordt de klant eenvoudig en snel geholpen en krijgt hij of zij een duidelijk antwoord op een vraag. 

We laten de sterke zoekfunctie(s) in Octopus zien. Daarnaast demonstreren we dat door middel van 

het aanmaken van ‘activiteiten’ contactmomenten kunnen worden vastgelegd en gepland. Door de 

sterke termijnbewaking wordt geen afspraak meer gemist! 

Vrije sessie: handige modules en interfaces vanuit Octopus: KEI en ZittingApp 

Presentatie van enkele handige modules en interfaces die we ontwikkeld hebben bovenop de 

‘standaard’ tool zaaksysteem. 

Voorbeeld KEI module: 

Doel in 2017 is dat alle communicatie met de rechtspraak digitaal gaat plaatsvinden. In co-creatie 

met gemeente Den Haag en Rotterdam hebben we al een werkend prototype ontwikkeld voor een 

automatische koppeling vanuit Octopus. TrueLime treedt voor deze gemeenten op als contactpartij 

met de Rechtspraak om de gebruikerswensen zo goed mogelijk te realiseren.  
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Zaaksysteem.nl  

Zaakafhandeling 

Of het nou gaat over een melding in de openbare ruimte gaat of een meerjarig beleidsplan. 

Behandeling met Zaaksysteem.nl en de aanverwante MOR- en Vergader-App gaat altijd op basis van 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid (Material Design), duurzame 

archivering (NEN2082, TMLO) en onze scherpe visie op zaakgericht werken. We laten het je allemaal 

zien tijdens onze demonstratie en aan de knoppentafel. 

Klantcontact 

Het KCC is een belangrijk contactkanaal voor burgers en ondernemers. Om deze goed te 

ondersteunen biedt Zaaksysteem.nl verschillende generieke en specifieke functionaliteiten zoals het 

Dashboard, Contactdossier, de PIP en een uitgebreide KCC-catalogus van zaaktypen. Deze, en andere 

voorbeelden, willen wij je graag laten zien tijdens onze demonstratie en aan de knoppentafel. 

(Functioneel)beheer 

Zelf snel en eenvoudig je eigen zaaktypen ontwikkelen, aanpassen en in productie nemen? Of een 

zaaktype van een andere gemeente eenvoudig importeren in het Zaaksysteem? Of misschien 

zelfstandig een koppeling realiseren? We laten het je allemaal zien! Dan demonstreren we meteen 

even hoe fijn het is dat de webformulieren standaard geïntegreerd zijn bij elk zaaktype. 

Vrije sessie 

Tijdens deze sessie willen wij je graag vertellen over wat Zaaksysteem.nl nu zo uniek maakt; de 

combinatie van Open Source en onze geweldige community. Elk jaar bepalen we samen welke 

doelen we willen behalen als het gaat om bijvoorbeeld de Digitale agenda 2020, Archief 2020, het 

Sociaal Domein of de Omgevingswet. Hoe we dat doen lichten we graag in deze sessie toe. 
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Onze diensten 

Met ons team van adviseurs kunnen wij u in de gehele breedte van zaakgericht werken 

ondersteunen. Van het begin van het traject tot het einde. 

Onze diensten bestaan o.a. uit: 

Schrijven business case 

Organisaties vragen steeds vaker om een financiële onderbouwing bij de introductie van nieuwe 

systemen en methoden. KBenP ZGW helpt u bij het opstellen van een Business Case! 

Begeleiden (Europese) aanbesteding  

Bij de aanschaf van een een informatiesysteem krijgt u te maken met (Europese) aanbestedingen. 

KBenP ZGW neemt de zorg van deze complexe werkzaamheden graag uit handen. 

Begeleiden Proof of Concept 

Na afloop van een implementatie traject blijkt niet altijd alles te zijn gerealiseerd zoals verwacht of 

afgesproken. KBenP ZGW voert graag een Proof of Concept voor u uit om te bepalen of uw 

leverancier heeft gedaan wat is afgesproken. 

Schrijven projectplan Zaakgericht Werken 

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en implementeren van Zaakgericht Werken. Wij zijn 

daarom in staat een realistisch projectplan Zaakgericht Werken voor uw organisatie op te stellen. 

Begeleiden implementatie Zaakgericht Werken en doorontwikkeling 

Wij zijn een ervaren partner als het gaat om implementeren van Zaakgericht Werken. Onze 

projectleiding kenmerkt zich door een sterk praktische en realistische aanpak waarbij het 

afgesproken resultaat het uitgangspunt is. 

Begeleiden adviesopdrachten en workshops 

We adviseren over Zaakgericht Werken. Niet alleen in de oriënterende fase, maar juist ook over de 

doorontwikkeling en optimalisatie van het Zaakgericht Werken zodat organisaties hun 

dienstverlening blijvend verbeteren. 

Ondersteunen en advies KCC 

Zaakgericht Werken en het Klanten Contact Centrum (KCC) zijn nauw met elkaar verbonden. KBenP 

ZGW adviseert daarom ook bij de inrichting van het KCC. Altijd vanuit het oogpunt van de 

dienstverlening en bijbehorende processen. 

Uitvoeren 2nd opinion advies 

Wij zetten onze enorme ervaring op het gebied van Zaakgericht Werken en dienstverlening graag in 

om Plannen van Aanpak, Implementatieplannen en/of uitvoering vanuit een onafhankelijke situatie 

te beoordelen op geschiktheid en haalbaarheid. 

 


