
windream GmbH op de CeBIT 2014 (Hal 3, Stand J 20) 

Nieuwe Functies van de toekomstige windream versie 6.0 
 
25 februari 2014, Hoevelaken – windream GmbH, de ontwikkelaar van het windream 
Enterprise Content Management systeem, zal nieuwe functies van de toekomstige windream 
versie 6.0 en de nieuwe windream applicatie connector tonen op de CeBIT van 10 tot 14 
maart in Hannover. Verder zal windream de laatste versies tonen van de diverse windream 
software modules zoals het workflow management systeem (BPM), de e-mail 
archiveringsoplossing voor Microsoft Exchange en de scan-oplossing windream Imaging. 
Zoals in de laatste jaren gebruikelijk is, wordt het beursprogramma gecompleteerd met de 
oplossingen van windream partners zoals ecmXperts. De windream stand is te vinden in hal 
3, standnummer J20. 
 
Live voor de eerste keer: de nieuwe functies van windream versie 6.0 
 
De nieuwe windream versie 6.0 – de volgende major release na de huidige versie 5.5 – bevat 
een verder verbeterde zoekfunctie en significante verbeteringen van de document preview 
applicatie windream DocView. 
 
Verbeterde zoekfunctie 
 
De nieuwe zoekfunctie biedt gebruikers een directe toegang tot de meta-data. Naast de 
ingebouwde DocView functie, waarmee documenten direct zichtbaar zijn, kan de meta-data 
getoond en eventueel aangepast worden. Verder worden de persoonlijke 
gebruikersinstellingen voor vensterposities en –groottes automatisch opgeslagen en 
bewaard voor latere zoekopdrachten. Daarnaast zal de historie voor de ‘Bedoelde u…’ 
functie beschikbaar komen en komt er een aanpasbaar design, vergelijkbaar met de Office 
2010 en 2013 thema’s. 
 
Nog gebruiksvriendelijker: de windream DocView functie 
 
De windream DocView document viewer zal in de nieuwe versie een duidelijk overzicht 
bieden van de annotaties en opmerkingen die door verschillende gebruikers zijn toegevoegd. 
Annotaties worden in een side-bar lijst getoond in chronologische volgorde. Verder komt er 
een mogelijkheid om verschillende documenten gelijktijdig te tonen op verschillende 
tabbladen. Een speciale functie biedt de mogelijkheid om multi-page TIFF documenten als 
covers te tonen in een quasi-3D-view waarbij de actuele pagina op de voorgrond staat en de 
vorige en volgende pagina’s kleiner op de achtergrond staan. 
 
Nieuw: directe uitvoering van ECM commando’s via de windream applicatie connector 
 
Met de nieuwe windream applicatie connector kunnen gebruikers windream ECM 
commando’s starten en uitvoeren vanuit andere applicaties zoals CRM en ERP systemen. Dit 
betreft bijvoorbeeld indexeer- of zoekopdrachten die automatisch of via toetscombinaties 
gestart worden. Achter de toetscombinaties, die individueel in te stellen zijn, kunnen ook 
macro’s worden uitgevoerd. 



 
 
Co-standhouders bij windream 
 
Op de CeBIT 2014 wordt het windream beursprogramma gecompleteerd door de 
presentaties van de windream partners. De volgende partners zijn aanwezig: ecmXperts uit 
Hoevelaken, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH uit Langenhagen, Max 
Müller GmbH & Co. KG met Archivwerk GmbH als windream project partners uit Bremen, 
ReadSoft AG uit Frankfurt, One Click Solutions GmbH uit Syrgenstein (D), RDS Consulting 
GmbH uit Düsseldorf, Scanfabrik KG uit Verl, en SECUDOS GmbH uit Holzwickede. Verdere 
informative over de partners en hun oplossingen vindt u via de windream webpagina: 
 
http://www.windream.com/infothek/veranstaltungen/messen/cebit-2014/mitaussteller-
am-windream-stand.html.  
 
 
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 de Benelux. ecmXperts is gespecialiseerd in document 
management, workflow, scanoplossingen en web portal toepassingen. 
www.ecmXperts.nl  
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Management consultant ecmXperts 
m.corts@ecmXperts.nl 
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