
DOCUMENTENBEHEER EN 
WORKFLOW
De uitgebreide functionaliteit en het gebruiksvriendelijke 
ontwerp van Drivve | DM maakt het beheer van 
bedrijfsprocessen eenvoudig, betrouwbaar en veilig.



Drivve | DM is een bekroond, browser-based documentbeheersysteem 

dat uitgebreide functionaliteit en gecertificeerde beveiliging biedt via een 

intuïtieve gebruikersinterface. Drivve DM helpt organisaties efficiënter te 

werken door een gebruiksvriendelijke oplossing te bieden die volledige 

controle over de documentprocessen mogelijk maakt.

DRIVVE | DM



Productiviteit
• Vind documenten in plaats van er lang naar te zoeken

•  Automatiseer handmatige processen die vatbaar zijn voor fouten

• Verbeter het teamwerk door transparante workflows

• Verhoog de efficiëntie van uw bedrijfsprocessen, in het bijzonder op 

het gebied van financiële boekhouding, inkoop en personeelsbeleid

Kostenreductie
• Weinig training en ondersteuning noodzakelijk

• Reduceer interne verzendkosten voor documenten

• Voorkom het te laat betalen van facturen

• Het papieren archief wordt tot een minimum gereduceerd

• Vergeet hardwarekosten: Gebruik Drivve | DM Cloud

Samenwerking 

• Uw documenten altijd bij de hand, op kantoor of onderweg

• Deel informatie en opdrachten met het hele team

• Deel documenten online via de Drivve | DM-webservice

• Speciale Drivve | DM-app voor Android® en Apple® iOS

• Gastlicenties voor projectwerkzaamheden en onafhankelijke personen 

buiten de organisatie

Prestatie 
• Beantwoord elke klantvraag snel en competent – de juiste informatie 

via één muisklik

•  Geoptimaliseerd beheer en organisatie van uw documenten

• Versnel het verwerken en betalen van uw rekeningen

• Verkort de zoektijd van documenten met 75%

Gebruiksvriendelijkheid 

• Ervaar het gemak van een eenvoudige en elegante gebruikersinterface

• Centrale en ongecompliceerde installatie en configuratie

• Eenvoudige leercurve van de dossier-/archiefstructuur

• Naadloze integratie met toepassingen van Microsoft® Office 

• Compleet pakket inclusief database

Veiligheid & gegevensbescherming 

• Veelzijdig en uitgebreid toegangsrechten- en gebruikersbeheer

• Volledig audit trail bij elk document

• Gecontroleerde toegang tot gevoelige informatie

• Voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)

• Voldoet aan de vereisten van GoBD, HGB, ZBO, Sarbanes-Oxley, enz
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Space Management
• Koppel documenten aan contexten zoals HR-bestanden of projecten

• Open HR-, klanten- of product spaces

• Koppel documenten aan verschillende spaces

• Startdatum, status en sub spaces van een project vastleggen

• Wijs processen en workflow toe aan spaces

Zoeken en vinden 
• Zoeken in volledige tekst en een contextgeoriënteerde zoekmachine

• Voer samengestelde zoekopdrachten uit

• Sla vaak gebruikte zoekcombinaties op 

• Stel verschillende weergaven van uw documenten op 

• Doorzoek uw dossiers naar benodigde documenten

Document Management
• Profiteer van flexibele maar gebruikelijke archiefstructuren:   

kast, map en register

• Verbind gearchiveerde documenten met dossiers, workflows en projecten

• Versiebeheer en een functie voor het in- en uitchecken van documenten

• Beschermt de volledige levenscyclus van uw documenten

Vastleggen van documenten
• Eenvoudig importeren van op uw server opgeslagen documenten

• Gebruik Drivve | Image en scan direct naar het archief

• Naadloze integratie met uw toepassingen van Microsoft® Office

• Archiveer documenten rechtstreeks via de interface van Drivve | DM

• Uitgebreide faciliteiten voor bulk import



Workflow 
• Creëer snel en eenvoudig workflowsjablonen

• Automatisch opstarten en doorsturen van processen

• Mogelijkheid tot individueel aanpassen en wijzigen van workflows

• Zoeken naar en controleren van lopende processen

• Deel documenten met interne en externe medewerkers

Boekhouder
• Grootboekrekeningen, kostenplaatsen en projecten beheren

• Maak eenvoudig gedeelde boekingen

• Beheer en toewijzing van bonnen

• Boekingen exporteren voor verdere verwerking

• Veilig boekingsproces via speciale rechten



Het Drivve Ecosysteem

Drivve biedt klanten een geïntegreerd ecosysteem van krachtige, gebruiksvriendelijke 

softwareoplossingen voor het verwerken en beheren van fysieke en digitale documenten. Drivve-

oplossingen helpen bij het optimaliseren van de gehele levenscyclus van een document, van 

het vastleggen en routeren van afbeeldingen, tot documentbeheer en workflow, en tot print- en 

outputbeheer.

DRIVVE | IMAGE voor Image Capture en Routing

Drivve | Image stroomlijnt digitaliserings- en documentrouteringsprocessen met geavanceerde, 

gebruiksvriendelijke, aanpasbare tools voor het geautomatiseerd vastleggen, verwerken en veilig 

distribueren van documenten. Met Drivve | Image wordt een multifunctionele printer een volledige 

workflow-engine die tijd bespaart, fouten elimineert en bedrijfsprocessen verbetert.

DRIVVE | DM for Documentenbeheer en Workflow

Drivve DM is een bekroond, browsergebaseerd documentbeheersysteem dat uitgebreide 

functionaliteit en gecertificeerde beveiliging biedt via een intuïtieve gebruikersinterface. Drivve DM 

geeft organisaties volledige controle over hun documenten op een gebruiksvriendelijke manier. De 

belangrijkste functies zijn onder andere workflow management, documentarchivering, bewaarbeleid 

en op regels gebaseerde verwerking.

DRIVVE | PRINT voor print management

Drivve | Print is een uitgebreide oplossing voor print management die organisaties helpt om 

kostenbesparingen te realiseren en tegelijkertijd de printvolumes veilig te beheren en het printproces 

eenvoudig en flexibel te houden voor de gebruikers. Drivve | Print biedt uitgebreide mogelijkheden 

voor het volgen van het gebruik en het rapporteren, op regels gebaseerd printen, fleet management 

tools, geïntegreerde pull-printing, apparaatauthenticatie, en apparaat agnostische mobiele en 

gastprintfuncties.

Drivve’s ecosysteem van geïntegreerde documentoplossingen vereenvoudigt en stroomlijnt 

document intensieve processen, waardoor organisaties van elke omvang hun kosten kunnen verlagen 

en efficiënter kunnen werken.
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