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document lifecycle solutions
Digitaal communiceren met medewerkers, klanten en

fouten en verlaging van kosten, wat al snel kan oplopen tot 65%

leveranciers is de nieuwe standaard en papier verdwijnt.

kostenbesparing ten opzichte van uw huidige kosten.

Om deze digitale transformatie ook binnen uw organisatie te
kunnen realiseren, biedt IntraData vier modules die eenvoudig

Voor elk systeem

zijn te implementeren binnen uw bestaande bedrijfsprocessen.

De gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden en

Digitaal werken ligt daarmee ook voor uw organisatie binnen

door middel van API’s en webservices wordt de integratie met

handbereik.

uw bestaande bedrijfsapplicaties verzorgd. Alle modules van
IntraOffice werken hierdoor met ieder backoffice-systeem, of

Vanuit de cloud

dit nu een eenvoudig spreadsheetprogramma of een complexe

IntraOffice wordt geleverd als SaaS-dienst vanuit een

ERP-omgeving is. Alle bestandsvormen kunnen verwerkt

beveiligde cloudomgeving. U heeft geen omkijken naar de

worden, evenals de ‘ruwe’ gegevens in uw database.

IT-componenten die horen bij onze oplossingen. U de functionaliteit, wij de zorg voor de beschikbaarheid, support en de

Gebruiksgemak

continuïteit. Vanuit ons pay-per-use-model betaalt u niets te

IntraOffice biedt vrijheid in het gebruik. Het sluit naadloos
aan op uw eigen huisstijl en integreert eenvoudig in uw
backoffice-omgeving. In combinatie met de intuïtieve en
herkenbare structuur verhoogt dit het gebruiksgemak.

veel, u betaalt uitsluitend voor het werkelijke gebruik!

Bespaar met intraOffice
Voor alle modules geldt dat werken met IntraOffice direct leidt
tot besparing in termen van verhoogde efficiency, minder

modules

Document Creatie

Digital Signing

Archief

Data Capture

efficiënt genereren
en goedkeuren van
huisstijldocumenten
en berichten

rechtsgeldig digitaal
ondertekenen van
documenten

online beheren, archiveren,
ontsluiten, bewaren en
vernietigen van documenten

automatische bulkverwerking
van data (spoolfile) naar
documenten

Modules

Meer informatie

De documentoplossing IntraOffice wordt als SaaS-dienst

IntraOffice is ontwikkeld door IntraData, onderdeel van

vanuit de cloud geleverd. Voor een veilige gegevensuitwisseling

de Solipsisgroep. Solipsis is sinds 1984 actief in de wereld

met uw backoffice-applicaties maakt IntraOffice gebruik

van informatie- en communicatietechnologie en biedt

van koppelingen via webservices.

complete oplossingen voor Managed Services en Document
Management. Kijk op www.solipsis.nl voor meer informatie.

IntraData
De documentoplossing IntraOffice wordt sinds 1996 door

Wilt u weten wat IntraData voor uw organisatie kan

IntraData op de markt gebracht. IntraData is een van de grond-

betekenen? Bezoek www.intradata.nl voor meer informatie

leggers van de oplossing voor gedigitaliseerd archiefbeheer

of neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 316 02 50.

met ondersteuning voor bulk computeroutput. IntraOffice

We informeren u graag.

wordt dagelijks door meer dan 45.000 bedrijven gebruikt en
is in 7 landen operationeel en in 7 talen beschikbaar.
IntraData b.v. | Beechavenue 30 | 1119 PV Schiphol-Rijk t +31 20 316 02 50 e info@intradata.nl i www.intradata.nl
Solipsis b.v., Solipsis Managed Services b.v., Holland House b.v. en IntraData b.v. zijn onderdeel van de Solipsisgroep.
De Solipsis-bedrijven leveren gespecialiseerde IT-diensten op het gebied van Managed Services en Document Management.

