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Beheer van 
bedrijfskritische 
documenten



Het is belangrijk dat uw bedrijfskritische 
documenten – zowel analoog als digitaal - altijd 
terechtkomen bij degene voor wie ze bedoeld 
zijn. Als dat niet het geval is, kan dit bijvoorbeeld 
leiden tot ontevreden klanten, gegevens die in de 
verkeerde handen terechtkomen of boetes van 
autoriteiten.

Samen met Canon kunt u ervoor zorgen dat uw 
documenten op het juiste moment bij de juiste 
persoon en op de juiste plaats terechtkomen. 
Ons bewezen technologieplatform biedt een 
geïntegreerd en schaalbaar documentbeheer-
systeem dat, onafhankelijk van de business- 
applicatie waar u mee werkt, uw bedrijf 
beschermt en laat groeien.

Een uniform platform 
voor het beheer 
van bedrijfskritische 
documenten
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Wij kunnen u helpen zwakke punten in uw 
documentleveringsprocessen vast te stellen en 
beschikken over de expertise en oplossingen 
om deze zo efficiënt mogelijk op te lossen.

1Knelpunten in 
processen vaststellen 

en oplossen
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2Een ‘closed loop’ 
systeem installeren 

We installeren een systeem dat de 
resultaten van elke fase van het 
documentleveringsproces controleert, 
meet en valideert.
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3Bewijs van  
levering

Het proces is succesvol wanneer een document 
volgens plan wordt geleverd. Mogelijk willen 
zowel de initiatiefnemer als de eigenaar daarvan 
op de hoogte worden gesteld. Het uniforme 
platform van Canon zorgt voor deze bevestiging.



Proceseigenaars willen op de hoogte 
blijven van de status van documenten 
in alle fasen van het leveringsproces. 
Met onze oplossingen wordt de 
voortgangsstatus automatisch 
vastgelegd, zodat er voortdurend 
updates beschikbaar zijn over doorvoer, 
foutpercentages, doorlooptijd en andere 
belangrijke informatie.

4Inzicht in 
voortgangsstatus

Updates over 
doorvoer

Updates over 
foutpercentages

Updates over 
doorlooptijd
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Is uw bedrijf in staat om optimaal 
te reageren als er iets fout gaat? 
Een automatisch foutdetectie- en 
responsproces formaliseert de manier 
waarop u reageert op een probleem  
of situatie.

5Automatische 
foutafhandeling
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