
IntraOffice Document Creatie

Creëer snel  
en gemakkelijk 
huisstijl- 

documenten



Huisstijldocumenten genereren 

Met IntraOffice Document Creatie genereert u eenvoudig,  

fout loos en snel professionele huisstijldocumenten.

Eenduidigheid

Het genereren van standaardbrieven en andere huisstijl

documenten wordt met IntraOffice Document Creatie heel 

eenvoudig. Door het instellen van  sjablonen en het invoeren van 

standaard en variabele teksten creëert u eenduidigheid in uw 

correspondentie.  Terwijl u voor de inhoud van de documenten 

zorgt, bewaakt IntraOffice Document  Creatie het toepassen van 

de huisstijl.

Paraferen

Aanvullend biedt IntraOffice Document Creatie de  

mogelijkheid om documenten, via een zelf in te stellen  

workflow, intern te valideren en digitaal te ondertekenen.  

Uw huisstijldocumenten krijgen door middel van geautoriseerd 

digitaal paraferen de juiste goed keuring en worden daarmee 

verzendklaar. 

Kortom, met IntraOffice Document Creatie waarborgt u de  

kwaliteit van uw correspondentie.
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module Document Creatie

Modules

De documentoplossing IntraOffice bestaat uit de modules 

Document Creatie, Digital Signing, Archief en Data Capture en 

wordt als SaaSdienst vanuit de cloud geleverd. Voor een veilige 

gegevens uitwisseling met uw backofficeapplicaties maakt  

IntraOffice gebruik van koppelingen via webservices.

IntraData
De documentoplossing IntraOffice wordt sinds 1996 door 

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

leggers van de oplossing voor gedigitaliseerd archiefbeheer 

met ondersteuning voor bulk computeroutput. IntraOffice 

wordt dagelijks door meer dan 45.000 bedrijven gebruikt en  

is in 7 landen operationeel en in 7 talen beschikbaar. 

Meer informatie

IntraOffice is ontwikkeld door IntraData, onderdeel van  

de Solipsisgroep. Solipsis is sinds 1984 actief in de wereld  

van informatie en communicatie technologie en biedt  

complete oplossingen voor Managed Services en Document 

Management. Kijk op www.solipsis.nl voor meer informatie.

Wilt u weten wat IntraData voor uw organisatie kan  

betekenen? Bezoek www.intradata.nl voor meer informatie  

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

We informeren u graag.

Eenvoudig en eenduidig huisstijldocumenten genereren
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standaard teksten 
invoegen

verrijken middels
stopcodes

overige  
documentgegevens


