
EEN GREEP UIT ONZE OPLOSSINGEN

AUTOMATISERING VAN FORMULIEREN
Wanneer iets automatisch gebeurt, gaat het vaak ook sneller. 
Meestal vertaalt dit zich in minder lang wachten op goedkeuringen 
of, beter nog, minder stappen doorlopen om hetzelfde te bereiken. 
Als zowel het formulier als het proces worden gedigitaliseerd, 
dan levert dit een aanzienlijke tijdwinst en hogere efficiëntie op. 
Bovendien zorgt Realdolmens oplossing ervoor dat formulieren 
er niet alleen netjes uitzien op een beeldscherm, maar ook op 
mobiele devices. Ideaal voor de mobiele medewerker die snel 
via een smartphone of tablet een declaratieformulier wil indienen 
bijvoorbeeld.

SharePoint | Nintex

ISO 9001 DOCUMENT CONTROL FRAMEWORK (QMS)
Realdolmen biedt ook oplossingen voor de kwaliteitsafdeling van 
uw organisatie. U kunt bij ons terecht voor een Quality document 
repository (kwaliteitshandboek) voor een SharePoint-omgeving. 
Belangrijkste topics die hierin worden opgenomen om te vol-
doen aan de kwaliteitaudit: goedkeuringsworkflow, versiebeheer, 
policies, rolgebaseerde beveiliging, zoekfunctie, context target-
ing, rapporteringsfunctie en de mogelijkheid tot bijsturing via  
correctieve en preventieve acties.

SharePoint

DIGITALISEER PAPIER
Wilt ook u informatie die vandaag op papier beschikbaar is,  
digitaal beschikbaar stellen en mogelijk gebruiken in andere  
toepassingen om beslissingen mee te ondersteunen? Dan biedt Rflow 
hier een oplossing. Rflow is een state-of-the-art datadigitalisatie- en  
archiveringsoplossing met uitgebreide zoekmogelijkheden,  
intelligente OCR en workflow engine. Bovendien is integratie  
mogelijk met een veelvoud van toepassingen. Zodra de gegevens 
automatisch uit uw documenten gehaald zijn, kunt u uw ERP- en 
andere CRM- en ECM-systemen aanvullen. Rflow beschikt over 
een webtoepassing zodat alle gebruikers de gegevens via een 
portaalinterface kunnen terugvinden.

Rflow

DIGITALE 
BEDRIJFSPROCESSEN  
EN WORKFLOWS

De digitale bedrijfsprocessen zijn onderdeel van 

Realdolmens Engaged Workplace offering
“Engaged Workplace” betekent voor Realdolmen:
• Gemotiveerde medewerkers
• Gedigitaliseerde bedrijfsprocessen
• Een geoptimaliseerd HR-beleid
• Een flexibele en beveiligde IT-infrastructuur
• Werken mogelijk maken vanop eender welke locatie,

op eender welk tijdstip op eender welk device
• Slimmer samenwerken en communiceren
• Medewerkers opleiden om de nieuwe werkplek efficiënt

te gebruiken
• Een cultuur opbouwen die de nieuwe werkplek omarmt
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B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

U plukt pas de vruchten van “de digitale werkplek” als ook de interne businessprocessen en werkprocessen gedigitaliseerd zijn. Zo-
lang u niet overal toegang heeft tot noodzakelijke documenten of informatie waardoor u zich moet verplaatsen om meetings bij te 
wonen, haalt u niet het maximum uit uw digitale werkplek. Ook al beschikt u over de meest fancy tablets, de snelste mobiele internet- 
verbinding en een optimaal beveiligde toegang tot het bedrijfsnetwerk. Dankzij digitale processen krijgt u snel en eenvoudig toe-
gang tot waardevolle informatie. U kunt bovendien ook gemakkelijk gegevens uitwisselen met sectorgenoten, partners, 
investeerders,  klanten en eventueel zelfs met eindgebruikers.


