
Wie slimmer werkt, werkt 
digitaal. Door documenten en 
informatie altijd én op een veilige 
manier beschikbaar te hebben, 
reageert u sneller op vragen van 
klanten, collega’s of partners. U 
stuurt bedrijfsprocessen beter 
aan en speelt daarbij in op 
marktveranderingen. U neemt 
belangrijke beslissingen op basis 
van actuele en volledige informatie.

DocBase stelt u in staat om 
informatie op een juiste en veilige 
manier te ontsluiten en te delen, 
zonder grote veranderingen in 
uw huidige werkprocessen en/of 
systemen. On premise óf in de cloud.

Groei van data
De snel groeiende hoeveelheid 
digitale en fysieke documenten, 
dossiers en e-mailberichten zorgt 
de laatste jaren ook voor een forse 
toename van ongestructureerde 
data en informatie. Tot 90 procent 
van alle bedrijfsinformatie binnen 
elke organisatie, hoe klein of groot 
ook, is niet gestructureerd. Dit heeft 
nadelige gevolgen: documenten 
verdwijnen, behandeltermijnen 
worden overschreden en meerdere 
werknemers werken gelijktijdig 

DocBase. Informatie 
eenvoudig toegankelijk

aan hetzelfde document, zodat 
niemand meer weet waar de laatste 
versie is. Veel tijd gaat verloren aan 
het zoeken naar informatie. Wat 
nodig is, is gestructureerde opslag 
en procesmatige afhandeling van 
digitale bestanden.

Informatie veilig opslaan, delen en 
zaakgericht werken
DocBase is een ideaal online 
platform voor digitaal werken. Van 
digitale postkamer tot zaakgericht 
werken en van factuurafhandeling tot 
contractbeheer. U vindt eenvoudig 
en snel uw digitaal opgeslagen 
documenten terug. Alles is 
overzichtelijk gerubriceerd, passend 
bij uw organisatie. Resultaat: altijd 
de juiste informatie op de juiste 
plek voor de juiste medewerker 
beschikbaar.



“DocBase bleek 
niet alleen snel te 
implementeren, maar 
leidde ook tot een 
soepele acceptatie 
en gewenning bij de 
gebruikers” Samir 
Bouielaoui, Database 
Administrator, bij 
Hogeschool Rotterdam
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Integrated Document Management (IDM)
Het op een beveiligde en gestructureerde wijze beheren en organiseren 
van documenten, documentstromen en de distributie en verwerking ervan 
binnen de bedrijfsprocessen noemen we IDM. Veenman is specialist op dit 
gebied en heeft gekwalificeerde kennis om organisaties te adviseren hoe 
zij zo e�ciënt mogelijk werken vanuit één gestandaardiseerd platform. 
DocBase is onderdeel van ons totale IDM-portfolio.

On premise of in de cloud?
DocBase gebruikt u on premise, of in 
de cloud. Tijdens een intakegesprek 
adviseren onze consultants u over 
het juiste model voor uw organisatie 
en hoe snel u uw investering 
terugverdient.

Wat betekent dit voor u?
Behalve tevreden gebruikers 
resulteert DocBase ook direct in 
lagere ontwikkel- en beheerskosten 
van uw (zaak)dossiers en 
documenten. De zoektijd wordt 
korter en werkprocessen verlopen 
e�ciënter. Tenslotte bespaart u 
op uw huidige archiefkosten en 
beschikt u over een werkomgeving 

waarbij documenten op een juiste en 
beveiligde manier ontsloten zijn.

Koppelingen en toepassingen
Een documentmanagementsysteem 
als DocBase vereist koppelingen met 
uw huidige applicaties. Niet alleen 
met MS O�ce, maar ook met ERP-/
CRM-/HRM- of financiële pakketten. 
Met DocBase gaat dit zeer eenvoudig, 
u geniet snel van de voordelen van 
geoptimaliseerde werkprocessen en 
start direct met zaakgericht werken. 
Denk aan: postregistratie, contract- 
en factuurbeheer, personeels- en 
projectdossiers, zaakgericht 
werken, digitale handtekeningen, 
recordmanagement en audit trail.

DocBase
all information smart accessible
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