
Focus op wat écht geld opbrengt
 

Het beheren van documenten is een essentieel onderdeel van een bedrijf haar succes. Maar het behandelen, doorsturen, goedkeuren,  
digitaliseren, zoeken,… van documenten (facturen, orders, loonbrieven, klachten,…) zijn routinetaken die veel tijd en energie vragen 
van uw medewerkers. Met de alles-in-één oplossing “DocuWare” kunt u het beheer van uw documenten en processen automatiseren. 
Ongeacht de grootte van uw onderneming, de sector en departement waarin u werkt – DocuWare kan volledig aangepast worden aan  

uw bedrijfssituatie en -noden. U en uw medewerkers kunnen zich dan focussen op wat écht geld opbrengt!

Vereenvoudig uw documentbeheer met DocuWare

Vind al uw  
documenten terug op 

één centrale plaats 
(lokaal of in de cloud).

Betrouwbaar en 
veilig platform  

dat conform is  
aan de GDPR voor al 

uw documentprocessen.

Verkort de  
verwerkingstijd  

van uw documenten 
door 

geautomatiseerde
werkprocessen.

Eenvoudige en  
efficiënte integratie 

met andere  
oplossingen (ERP, 

CRM,...).

Win tijd door  
gebruik te maken van 
een zoekmachine om  

informatie terug  
te vinden.

Wist u dat... 

77% 
van de bedrijfsrisico’s  

te wijten is aan papierverlies?

Optimaliseer uw document- en procesbeheer  
om moeiteloos informatie terug te vinden.



Betreed het digitale tijdperk met DocuWare
De belangrijkste activiteit die de grootste positieve invloed op bedrijfsgroei heeft, is het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Wacht 
niet te lang met het vereenvoudigen en optimaliseren van uw informatiestromen en betreed het digitale tijdperk om uw concurrenten 

vóór te blijven!

www.ricoh.be

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met ons via  

e-mail naar info@ricoh.be 
of via telefoon op het nummer 02 558 22 11.

+ + UitbreidingspakketUitbreidingspakket Basis pakket

 Het basispakket van DocuWare biedt 
standaard al verschillende  

functionaliteiten aan om uw  
informatiestromen te vereenvoudigen.

30% hogere  
productiviteit binnen de 

HR afdeling.

HR pakket

Bespaar tot 30% voor 
het verwerken van  
een factuur.

Invoicing pakket
  Deze kost kan bespaard worden door uw 
basis pakket van DocuWare uit te breiden 

met het invoicing pakket.

 Het HR departement moet veel (gevoelige) 
informatie verwerken. Om de verwerking 
van die informatiestromen te versnellen 

kunt u het basis pakket uitbreiden  
met het HR pakket.

          Automatisch digitaliseren, sorteren
          en indexeren van 
          inkomende facturen
          Het toevoegen van 
          goedkeuringsprocessen
          Opslagplaats voor al uw facturen
          Digitaal archief van al uw
          facturen
          Toegang voor externe boekhouders

          Voor 20 GB documentenopslag 
          (extra opslag mogelijk) 
          Voor vier gebruikers (extra  
          gebruikers mogelijk)           
          Digitaal archiveringssysteem 
          Reservekopie (lokaal of in de cloud)
          Integratie met uw printers en/of
          scanners
          Integratie met uw mail server 
          (vb. Outlook,...)
          Tekstherkenning (OCR en
          veldherkenning/indexatie) 
          Mobiel toegankelijk
          Data-encryptie en beheer van  
          toegangsrechten

          Eén centraal platform voor
          al uw HR documenten 
          Automatiseer het beheer
          van candidatures en sollicitaties
          Automatisch nodige 
          documenten aanmaken
          (contract, verzekering,...)
          Aanpasbare module voor 
          vakantieverzoeken
          


