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terwijl u weer aan het zoeken bent naar de juiste formulieren in het archief, of 

naar de juiste bestanden. Dat er heel veel werktijd verloren gaat aan zoeken is 

een feit. Maar wij hebben de oplossing! 

Direct van papier naar dossier?
Met onze intelligente scanoplossingen kunnen documenten vanaf de 

scanner automatisch verwerkt en gearchiveerd worden. Bijvoorbeeld 

urenformulieren, getekende contracten, schadeformulieren of productie- 

bonnen. Deze worden herkend aan programmeerbare kenmerken en op 

basis daarvan in het juiste klant- of projectdossier gezet.

Welkom in de wereld van ecmXperts. Waar documenten 24/7 

beschikbaar zijn op kantoor, onderweg of thuis. Alles digitaal en 

veilig archiveren en er op een snelle manier bij kunnen. Dat is de 

oplossing. Deze kennis van oplossingen bieden wij als specialist in 

digitale document beheer systemen.

DE TIJD TIKT DOOR...
DE TIJD ZAL HET LEREN

DE MODERNE MANIER VAN ZOEKEN 
IS VINDEN!



Integratie met uw ERP/CRM systeem?
Het windream document management systeem is uniek door de 

integratie in de Windows Verkenner. Daardoor zijn integraties met 

andere systemen eenvoudig te realiseren waaronder diverse ERP en 

CRM systemen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Volle inbox?
In plaats van email door te sturen en te CC-en kunt u deze direct in 

het digitale klantdossier archiveren. Iedereen kan er dan direct bij en 

u kunt uw outlook mappen opschonen. Automatische archivering van 

in- en uitgaande email is ook mogelijk.

Inkoopfacturen digitaal verwerken?
Dat kan met onze workflow oplossing! Geen papierstroom meer door het bedrijf 

en altijd exact weten wat de status en voortgang is. De workflow module kan 

overigens ook voor andere processen worden ingezet zoals calculaties/offertes, 

sollicitaties en urenformulieren.

Samenwerken via een web portaal?
Het windream digitale archief biedt een veilige en betrouwbare oplossing voor 

externe toegang via een web portaal of via een app op uw iPad of Android 

tablet. Dit kan zijn voor uw eigen medewerkers, 

maar ook voor partners en klanten.

BIJ DE TIJD

U KUNT UW KLOK EROP GELIJK ZETTEN TIJD IS GELD

DE TIJD VOORUIT
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