
Windream document management is volledig geïnte-
greerd in het Gilde-systeem. U kunt uitgebreid zoeken 
en direct documenten vinden bij klanten, leveranciers 
en projecten. De documenten kunnen vervolgens 
bekeken worden met de ingebouwde viewer voor 
bijna 300 formaten (ook AutoCAD). Direct openen van 
bestanden kan door dubbelklikken.

Vanuit het Gilde-systeem financieel kunt u vanuit 
de open posten crediteuren of de grootboekkaarten 
direct een factuur achter de boeking vinden (mits deze 
op de juiste wijze gearchiveerd is).

Windream web portaal
Als aanvulling op windream document management 
is windream web portaal leverbaar. Hiermee kunt u 
klanten en partners een beveiligde toegang geven tot 
een gedeelte van uw digitale archief.

Het voordeel is dat u slechts op één plaats informatie 
hoeft te beheren en dat het web portaal ook de 
uitgebreide zoekfunctionaliteit en document 
viewer biedt.
 
Belangrijke kenmerken
• Volledig tekstdoorzoekbaar;
• Beveiligde toegang;
• Uitgebreide zoekmogelijkheden;
• Ingebouwde viewer voor bijna 300 bestands- 
 formaten;
• Geen papieren archief meer nodig!
• Ook geschikt voor personeelsdossiers, kwaliteits- 
 management en andere bedrijfsdocumenten;
• Eenvoudig nieuwe documenten toevoegen via de  
 meegeleverde Xpert Archiver;
• Uitgebreide document management functies zoals  
 levenscyclus, versiebeheer en edit lock.

Digitaal archief
Windream Document- & Workflowmanagement

Digitale documenten archiveren 
in het Gilde-systeem

Hoeveel tijd bent u kwijt aan het opzoeken van documenten? Uit onderzoek blijkt dat we 
gemiddeld een uur per dag zoeken. Zonde van de tijd! Daarom bieden wij windream document 
management aan als aanvulling op het Gilde-systeem. Hiermee archiveert u alle papieren 
documenten, digitale bestanden en e-mail. De bestanden worden volledig tekstdoorzoekbaar 
en beveiligd opgeslagen. Bovendien kunt u er kenmerken naar keuze aan toevoegen, zoals 
klantnaam, projectnummer of personeelsnummer. Daarna vindt u alles razendsnel terug.



Automatiseringsoplossingen voor rendement en continuïteit

Digitaal archief wordt geleverd door Gilde Software. 
Gilde Software is onderdeel van de Gilde Groep.

Gilde Software
Impact 60b, Duiven
Postbus 149, 6920 AC Duiven

Telefoon: 0316 – 345 050 
E-mail: info@gildesoftware.nl
Internet: www.gildesoftware.nl

Inkoopfacturen
Volledig digitaal en geautomatiseerd verwerken van 
inkoopfacturen? Daarvoor hebben wij de oplossing die 
volledig aansluit bij de HandSoft werkwijze!

De oplossing werkt optimaal als er gebruik wordt ge-
maakt van bestellingen die in HandSoft zijn vastgelegd. 
Indien de ontvangen factuur de bestelreferentie bevat, 
wordt automatisch een vergelijking gemaakt tussen 
bestelling en inkoopfactuur en kan deze automatisch 
worden goedgekeurd en verwerkt. Ook als u met goe-
derenontvangsten werkt.

Ook de interne controle verloopt digitaal en kan 
worden ingericht op uw werkwijze: al dan niet langs 
het magazijn, de inkoper, werkvoorbereider en pro-
jectleider. Kostenfacturen worden apart gehouden 
en gaan bijvoorbeeld langs een budgethouder en/of 
de directie. De workflow kan de status en voortgang 
bewaken zodat er steeds controle mogelijk is. Er raakt 
geen enkele factuur meer kwijt en het proces verloopt 
sneller en efficiënter.

Web client
De windream workflow oplossing is leverbaar met 
desktop client software of met web clients zodat lokale 
installatie niet nodig is. Aan u de keuze!

Belangrijke kenmerken
• Aansturen van afdelingen of groepen;
• Bewaking van status en voortgang;
• Audit trail van ieder proces;
• Flexibele workflow in te richten op uw bedrijfs- 
 processen;
• Standaard workflow voor inkoopfacturen;
• Gelijktijdig gebruik van licenties;
• Desktop of web client leverbaar.

Snel en efficiënt processen digitaal aansturen en bewaken? Dat kan met windream workflow 
management. Dit is een aanvullende module op windream document management.
Een digitale workflow zorgt voor rust in de organisatie: het proces is éénduidig vastgelegd en 
er is veel minder noodzaak voor email. Er zijn al workflows gerealiseerd voor inkoopfacturen, 
verkoopfacturen, inkomende post en kwaliteitsmanagement. Digitale processen verlopen 
gemiddeld 30 tot 45% efficiënter.


