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Het creëren van een digitaal archief vergt  

veelal veel tijd en energie:

  Het papier op de scanner leggen

  Opstarten scanprogramma

  Scannen naar mail of map

  Openen van het bestand 

  Hernoemen en handmatig opslaan op de juiste locatie

  Koppelen van het document aan het juiste dossier binnen uw bedrijfsapplicatie

Dit zijn tijdrovende handelingen, zeker omdat ze steeds herhaald moeten worden en dan zijn de 

documenten, veelal PDF’s, ook nog niet volledig doorzoekbaar op tekst/inhoud. Met onze work-

flow toepassingen behoren deze handelingen 

tot het verleden. Onze oplossingen hebben 

een directe  verbinding met uw bedrijfs- 

applicatie en na het beantwoorden van een 

aantal vragen wordt het document direct  

binnen de door uw gebruikte  

bedrijfsapplicatie opgeslagen en voorzien  

van de juiste bestandsnaam.

NU STRAKS

Eenvoudiger  
én sneller werken! 

AIOPENER

Vereenvoudig 
uw document 
processen



Onze workflow toepassingen draaien op een door 

ons geleverde documentserver en het betreft      

middleware software, wat inhoudt dat gebruikers de 

software niet zien terwijl ze ermee werken. Dit heeft 

als groot voordeel dat een producttraining dus niet  

noodzakelijk is. Iedereen kan er meteen mee aan de 

slag. Een ander groot voordeel is dat documenten 

direct opgeslagen worden binnen uw bedrijfs- 

applicatie als een 100% op tekst doorzoekbaar en 

beveiligd PDF/A bestand. 

Door de gemaakte koppeling kunnen bijvoorbeeld 

CV’s, aantekeningen, contracten, binnenkomende 

correspondenties, identiteitsbewijzen en alle andere 

documenten direct achter de cliëntenkaart worden 

geplaatst. Hierdoor hebben u en uw werknemers 

direct alle gegevens digitaal beschikbaar. Het  

voordeel dat hiermee behaald wordt,  

behoeft eigenlijk geen verdere uitleg. 

Nooit meer zoeken in stoffige  

archiefkasten, geen minutenlange  

speurtochten in Windows naar verkeerd 

geplaatste documenten, maar direct alle 

gegevens achter uw cliëntenkaart binnen 

de door uw gebruikte bedrijfsapplicatie. 

Methode 1

Stap 1: Het papier op de scanner leggen

Stap 2: Kies uw bedrijfsapplicatie op het display van  

 uw multifunctionele printer

Stap 3: Beantwoord de vragen op het display  

Stap 4: Bestand direct oproepen in uw bedrijfsapplicatie

Methode 2

Stap 1: Selecteer het document vanachter uw desktop

Stap 2: Kies uw bedrijfsapplicatie

Stap 3: Beantwoord de gestelde vragen 

Stap 4: Bestand direct oproepen in uw bedrijfsapplicatie

Snel en eenvoudig documenten  
archiveren in uw bedrijfsapplicatie

Wie is Aiopener

Aiopener helpt resellers en fabrikanten met imple-

mentaties en onderhoud van document gedreven 

oplossingen. Wij zorgen ervoor dat de informatie op de 

juiste plek, op het juiste moment en in de juiste vorm 

beschikbaar wordt gesteld. Hierbij moet u denken aan 

document workflow toepassingen & koppelingen naar 

applicaties tot aan volledige maatwerk oplossingen.
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Methode 1

Methode 2



 Scannen naar Advocatuur software:  
 Advocaat centraal / Basenet / CClaw /Fortuna / 
 Netdocuments / Trivium (Fortuna en Nextmatters)  

 Scannen naar Accountancy software: 
 AccountView / Exact / Pro Management Software / 
 AFAS online / Radar software / UNIT4 Document Manager

 Scannen naar Uitzend software:  
 Ubplus uitzendsoftware / FlexService

 Scannen naar Notariële software:  
 Van Brug / NextAssyst / Quantaris  (Qu-BIS)

 Scannen naar HRM software:  
 AFAS insite / Raet

 Scannen naar Bedrijfssoftware:  
 Thinkwise / SharePoint /  Office 365 / Browse op netwerk /  
 Dropbox / Google Drive

 Scannen naar Electronisch Clienten Dossier (ECD) software:  
 Plancare

 Scannen naar CRM software:  
 PerfectView
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