
windream op CeBIT 2013 te Hannover 

 
windream 5.5, mobile ECM applications and windream DirectStreaming 

 
January 30, 2013 | Bochum. – windream GmbH presenteert nieuwe functionaliteit en uitgebreide mobiele 
oplossingen voor het windream Enterprise Content Management systeem op de CeBIT 2013 van 5 t/m 9 
maart 2013 te Hannover (Hal 3, stand J 20). Onder andere een PDF Xchange extensie voor de windream 
DocView document viewer, een windream iOS en Android App voor iPhones, iPads, smartphones en tablets, 
en nieuwe versies van het windream Web Portal en windream Web Based BPM. De windream 
DirectStreaming technologie voor data en media archieven, gebaseerd op de gepatenteerde VFS technologie, 
zal ook centraal staan op de stand. Net zoals in vorige jaren wordt de expositie gecomplementeerd door 
windream partners en hun oplossingen en integraties. 
 
Nieuwe functionaliteiten voor windream 5.5 
 

De nieuwe windream versie 5.5, die binnenkort beschikbaar komt, is uitgebreid met nieuwe functies die op de 
CeBIT gepresenteerd zullen worden. Bijvoorbeeld de windream DocView document viewer is uitgebreid met 
een PDF Xchange integratie waardoor gebruikers tekst kunnen onderstrepen, notities kunnen toevoegen of 
bepaalde passages zwart kunnen maken. 
 
De windream zoekfunctie krijgt nu ook een semantische zoek mogelijkheid. Tijdens het zoeken in de volledige 
tekst van documenten krijgen de gebruikers alternatieve trefwoorden via een ‘Bedoelde u...’ funktie en een 
selectie van documenten die overeenkomst vertoont met de gezochte documenten, gesorteerd op relevantie. 
 
Windream 5.5 ondersteunt Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 als client operating systeem en alle 
Office 2013 applicaties. 
 
Efficiente VFS technology: windream DirectStreaming in grote media archieven 

 
De unieke, gepatenteerde VFS technologie, die de basis vormt voor windream 5.5, geeft gebruikers de 
mogelijkheid bestanden groter dan 4 GB te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor bedrijven die 
windream willen gebruiken voor het efficient beheren van grote media archieven met video en andere media 
formaten. De VFS technology maakt het mogelijk deze bestanden direct vanaf de windream server te openen 
zonder deze eerst compleet naar het werkstation te kopiëren. Deze DirectStreaming technology leidt tot 
efficientie, een lagere netwerkbelasting en enorme verbeteringen bij het zoeken in media archieven. 
Bijvoorbeeld bij het zoeken naar specifieke scenes in grote film of andere data archieven. Deze efficientie is 
alleen mogelijk met de gepatenteerde VFS technology die uniek is voor windream en niet in enig ander ECM 
systeem beschikbaar is. 
 
De windream app voor iOS en Android 

 
Op de komende CeBIT toont windream ook een applicatie voor iPhones, iPads en smartphones, de 
zogenaamde windream app voor iOS en Android. Deze app geeft gebruikers mogelijkheden om in de tekst van 
documenten te zoeken op de winderam server. Verder kunnen gebruikers favorieten aanmaken, documenten 
uploaden en taken en processen raadplegen die via windream BPM zijn gecreeerd. 
 
Het windream Web Portal en windream BPM 5 

 
Het windream Web Portal en de windream BPM Business Process Management system hebben een nieuw 
design gekregen. Dit is gebaseerd op de layout van Microsoft Office 2013 applicaties en Windows 8. 
 
Windream BPM biedt nu uitgebreide rechten om processen te ontwerpen, te starten en te beheren. De 
integratie en het gebruik van tabellen in formulieren is uitgebreid. Verder biedt windream BPM een uitgebreide 
web scripting functie en worden parallelle processen ondersteund. 
 
De windream Exchange e-mail archiveringsoplossing 

 



De huidige versie van windream Exchange e-mail archivering oplossing ondersteunt Microsoft Exchange 2013. 
Dit geldt zowel voor Outlook Web Access (OWA) als voor de Outlook 2013 desktop clients. 
 
Verdere oplossingen op de windream stand 

 
De windream presentatie op de CeBIT toont ook de laatste integratie met multi-functionele printers/scanners 
van windream partner Konica Minolta. Ook is er nieuws voor SharePoint gebruikers: verbeterde versies van de 
windream WebParts for SharePoint zullen worden gepresenteerd en bevatten onder andere een windream 
browser en efficiente windream zoekfuncties. De presentatie op de stand wordt gecompleteerd met producten 
van de windream partners. Geinteresseerde bezoekers kunnen de windream stand vinden in Hal 3, 
standnummer J 20. 
 
Dr. Michael Duhme, persvoorlichter van windream GmbH, zegt over deze CeBIT: “Met de slogan ‘Shareconomy’ 
benoemt CeBIT dit jaar een belangrijk onderwerp dat vooral gericht is op ECM leveranciers zoals windream 
GmbH. De overal gewenste, vaak mobiele, toegang tot kennis en digitale informatie is een centraal aspect van 
modern informatie management en verwerking. En professionele ECM systemen zoals windream bieden 
onderscheidende bijdragen in deze sector.” 
 
Over windream 
windream ontwikkelt ECM oplossingen sinds 1985. Op dit moment zijn er circa 70 medewerkers in dienst. 
windream behoort tot de leidende ECM leveranciers met de unieke en gepatenteerde VFS technology. Meer 
dan 250 partners ondersteunen windream wereldwijd in verkoop, ontwikkeling en als integratie partners. De 
partners hebben gezamenlijk meer dan 100 software oplossingen gerealiseerd rondom het windream platform. 
www.windream.com  
 
Over ecmXperts 
ecmXperts is de windream integration partner voor Nederland. De afgelopen periode heeft ecmXperts gewerkt 
aan de integratie van windream met HandSoft Pro, een ERP systeem voor de bouw- en installatiebranche en 
projectmatig werkende bedrijven. 
www.ecmXperts.nl  
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