
Twee maanden geleden heeft u een reparatie 

uitgevoerd. Nu belt de klant op dat er lekkage 

is. Het grote zoeken begint: wie is er geweest, 

wat is er gedaan en wat kan er mis zijn?  

We zoeken gemiddeld een uur per dag 

naar informatie in papieren dossiers, 

email en de Windows verkenner.  

Dat is 5 uur per week! Met een 

digitaal archief kunt u alles in enkele

seconden terugvinden. Naast tijd 

bespaart u veel ruimte omdat de kasten

met ordners grotendeels opgeruimd kunnen worden.

Integratie met HandSoft
Het digitale archief is volledig geintegreerd met Handsoft. Alle in Handsoft gemaakte 

documenten, zoals offertes, werkbonnen en facturen, worden ook in het digitale archief 

opgeslagen. Ook andere digitale bestanden, zoals email, PDF’s en foto’s kunnen  

gemakkelijk aan het project archief worden toegevoegd.

HandSoft Digitaal Archief
    Nooit meer zoeken in papieren archieven. 

Scannen en archiveren
Alle papieren documenten van een project, zoals werkbon-

nen, materiaallijsten, pakbonnen en facturen, worden direct bij 

ontvangst ingescand en voorzien van het projectnummer. Het 

projectnummer vormt de link met Handsoft. Andere kenmerken, 

zoals postcode, huisnummer, klantnaam en soort opdracht, 

worden vanuit Handsoft toegevoegd. Tijdens het inscannen wordt 

de tekst op documenten herkend en omgezet zodat er later in 

gezocht kan worden. 

Ingebouwde viewer voor documenten
Als het document gevonden is, kan het direct bekeken worden 

met de ingebouwde viewer voor meer dan 200 bestandsfor-

maten. Ook AutoCAD DWG/DXF bestanden kunnen bekeken en 

afgedrukt worden. Dit scheelt veel tijd omdat de bijbehorende 

applicatie niet opgestart hoeft te worden. 



Rendement

Tijdwinst

Grip

Presentatie

Continuïteit

HandSoft Digitaal Archief wordt gedistribueerd door 

Gilde Groep. Meer informatie over onze producten en 

diensten kunt u aanvragen bij Gilde Groep of bezoek 

onze website www.handsoft.nl

Gilde Groep bestaat uit: Gilde Software, Installogic 
en Computer Solutions. 

Gilde Groep b.v.
Mercurion 3 
 Zevenaar
  
Postbus 119
6900 AC  Zevenaar
  
Telefoon: 0316 – 34 50 50
Fax:  0316 – 34 54 58
E-mail:  info@gildegroep.nl
Internet: www.gildegroep.nl

Automatiseringsoplossingen voor rendement en continuïteit 

Kort overzicht functionaliteiten:

·  Digitaal archief voor alle bestanden en documenten;

·  Zoeken op projectkenmerken direct vanuit 

   HandSoft;

·  Zoeken in volledige tekst van doucmenten en toe 

   gevoegde notities;

·  Ingebouwde viewer voor meer dan 200 formaten;

·  Uitgebreide rechten instelbaar per afdeling, folder,

   medewerker en document; 

·  Instelbare levenscyclus per documentsoort 

   (wijzigings- en bewaartermijnen);

·  Check in / Check out functionaliteit;

·  Versiebeheer;

·  Audit logging (wie heeft wat gewijzigd en wanneer);

·  Abonneren op een projectmap;

·  Archief-to-go: deel van het archief meenemen.

Waarom HandSoft Digitaal Archief?

·  Kostenbesparing;

·  Ruimtebesparing;

·  Efficiëntiebesparing;

·  Klantgerichtheid; 

·  Betere ondersteuning van werkprocessen;

·  Kentenintegratie van processen en systemen;

·  Voorkomen dubbele invoer;

·  Beveiliging;

·  Eenvoudige dossiervorming;

·  Meer flexibiliteit.


