
RFLOW.  Voor snelle beslissingen.
Bent u op zoek naar een oplossing om al uw gegevens te centraliseren, organiseren en verwerken? En waarbij het mogelijk is ze terug 
te vinden zonder tijdverlies dankzij een krachtige zoekmotor? U wilt procedures en aangepaste middelen implementeren die ook te 
rijmen zijn met de integriteit, authenticiteit, conformiteit, veiligheid en traceerbaarheid van uw dragers?.

BEHEER VAN BEDRIJFS-
GEGEVENS EN -DATA

STOP MET ZOEKEN. ONTDEK RFLOW.
Rflow helpt u bij het beheer en de verwerking van uw gegevens 
dankzij zijn flexibele en krachtige workflow. U controleert alle ge-
gevens die binnenkomen in uw informatiesysteem (sourcing), en 
archiveert automatisch uw documenten (data archiving). 

Zodra de gegevens automatisch uit uw documenten gehaald zijn, 
kunt u uw ERP- en andere CRM- en ECM-systemen aanvullen 
(data processing). Rflow beschikt over een intuïtieve en krachtige 
zoekmotor waarmee u uw gegevens snel kunt terugvinden (data 
search). Zo kunt u ze op een veilige manier weergeven in een 
moderne, flexibele en voor elke gebruiker gepersonaliseerde por-
taalinterface (distribution).

RFLOW VOOR IEDEREEN
Rflow voldoet aan de vereisten van klanten uit alle activiteiten-
sectoren (banken, verzekeraars, dienstverleningsbedrijven, 
industrieën, handel, gezondheidszorg, instellingen enz.) en is 
makkelijk te integreren in andere toepassingen zoals een ERP- of 
CRM-systeem
.
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 63 00
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM
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Antifraude Auto Learning Centralisatie
van gegevens

Verificatie
van gegevens

Automatische verwerking
van gegevens

Compliance

RFLOW, UW WERELD VAN GEGEVENS 
• Gepersonaliseerd door elke gebruiker. Elke gebruiker 

kan zijn eigen virtuele kantoor zelf configureren door de 
functionaliteiten van het portaal samen te stellen. Dat alles 
in een eenvoudige klik. De gebruiker kan zelf bepalen hoe 
zijn gepersonaliseerde werkomgeving eruitziet en welke ta-
ken hem worden toegewezen.

• Veelzijdig gebruik. Het portaal is niet beperkt tot de Rflow-
gegevens. Gegevens van verschillende platformen of flows 
kunnen dynamisch geïntegreerd worden. Het portaal kan 
dus gebruikt worden als enig portaal en alle mogelijke ge-
gevens samenbrengen.

• Realtime. In het portaal kan alle informatie met één klik in 
realtime worden weergegeven. De resultaten worden voor-
gesteld in tekstformaat, in een lijst of grafiek. Met Rflow hebt 
u rechtstreeks toegang tot de informatie.

• Intuïtief en gebruiksvriendelijk. Drag and drop, functieca-
talogus aangepast aan het individuele profiel van de gebrui-
ker, geen standaardmenu’s. Intuïtief en makkelijk in gebruik.

• Vind alles terug in uw wereld van gegevens. Alle ge-
gevens zijn toegankelijk via het portaal. Opzoeken kan via 
specifieke of full text-criteria, eveneens voor beelden.

• Responsive Design. Rflow kan gebruikt worden met alle 
webbrowsers. Geen zware client, volledig onafhankelijk van elk 
platform of besturingssysteem.

Over Rflow 
Rflow is het flagship product van REAL SOLUTIONS, dochteron-
derneming van Realdolmen in het Groothertogdom Luxemburg 
en marktleider in documentbeheer op de Luxemburgse markt. 
Rflow zorgt voor het beheer, de governance en de architectuur 
van bedrijfsgegevens.

Interesse?
Contacteer ons vrijblijvend via info@realdolmen.com
of via telefoon: +32 2 801 55 55.

DE VOORDELEN IN EEN NOTENDOP:

• compatibel met al uw documenten
• extraheert gegevens en archiveert ze automa-

tisch
• een moderne en veilige besturingsinterface
• een intuïtieve en krachtige zoekmotor
• geschikt voor zoeken op basis van meerdere 

criteria
• analyseert en herstelt informatie in realtime
• responsive design
• full web-software.


