


Wat is SmartDocuments?
SmartDocuments is een slimme, flexibele en complete software oplossing voor 
uw documentcreatie en klantcommunicatie. Een oplossing die zich op een 
natuurlijke manier aanpast aan uw werksituatie en het totale documentproces 
van uw organisatie standaardiseert en automatiseert. 
Samen met onze optionele modulen voor meer functionaliteit en verregaande 
integratiemogelijkheden heeft u een totaaloplossing voor documentcreatie, 
contentmanagement, documentsjabloon- en huisstijlbeheer. 

Met SmartDocuments heeft u één uniforme omgeving voor al uw huisstijl-, 
bedrijfs- en processjablonen en kunt u vele soorten documenten creëren. 
Organisaties die met SmartDocuments werken, profiteren van efficiënt en 
eenvoudig sjabloonbeheer. 

U haalt echter het maximale uit uw dag als u SmartDocuments integreert met 
andere applicaties uit uw ICT-architectuur. Door de vele mogelijkheden op dit 
vlak is SmartDocuments een onmisbare schakel in:
• Zaak- en procesgericht werken
• Enterprise Content Management (ECM)
• Enterprise Output Management (EOM)

Onze koppelingen met zaak- en documentmanagementsystemen (DMS) 
zorgen ervoor dat ook eenvoudig kan worden voldaan aan bijvoorbeeld 
wet- en regelgeving op het gebied van archivering, traceerbaarheid en 
terugvindbaarheid van documenten.

SmartDocuments is een standaard oplossing die naadloos in uw ICT-
architectuur past, maar voelt als maatwerk. Inmiddels werken er meer dan 
500.000 mensen dagelijks met SmartDocuments en wordt onze oplossing 
ingezet bij document intensieve organisaties zoals grote tot middelgrote 
bedrijven, advocatenkantoren, banken, verzekeraars, woningcorporaties en 
de overheid.

De voordelen van SmartDocuments 
• sneller, accurater en consequenter documenten genereren
• het standaardiseren, centraliseren en automatiseren van uw   
 (digitale) documentstromen verbetert de kwaliteit en uitstraling van  
 uw externe communicatie
• een directe besparing op uw kosten en verhoging van de efficiency  
 van  uw medewerkers
• integratie met vele applicaties 
• inzetbaar voor ad-hoc en hoog volume bedrijfscorrespondentie

SmartDocuments: voor uw outputmanagement 

Heeft u goed zicht op de kwaliteit en uitstraling van uw uitgaande documenten? 
Uitgaande documenten zijn een belangrijk visitekaartje van uw organisatie. 
Correspondentie moet daarom inhoudelijk correct zijn én voldoen aan uw 
huisstijl. 



1. Huisstijlbeheer 

Met SmartDocuments beheert u uw huisstijl afzonderlijk 
van de inhoud. Een eerste stap in het terugdringen van 
huisstijlfouten en het terugbrengen van het aantal te 
beheren sjablonen. U bespaart hiermee ook direct op uw 
drukwerk. 

2. Beheer en efficiency

Een belangrijke tweede stap - het foutloos en consistent 
gebruiken van inhoud - is het gemak waarmee u deze 
inhoud met SmartDocuments beheert. Sjablonen in 
SmartDocuments zijn zero-coding en daardoor eenvoudig 
te maken en beheren door medewerkers op de afdeling. 
U heeft er geen ICT-er of externe consultant voor nodig, 
basiskennis van een tekstverwerker is voldoende. 

SmartDocuments is intuïtief en ongecompliceerd in het 
gebruik, voor zowel de eindgebruiker als de beheerder. 
U kunt eenvoudig vragen aanmaken en vervolgens vragen 
en velden slepen. Uw beheerders van SmartDocuments 
worden bij ons of bij u ‘in huis’ opgeleid tot SmartController. 
In twee dagen, daarna zijn zij in staat zelf sjablonen te 
maken. 

In 4 stappen een sjabloon maken 
Stap 1: Maak een sjabloon aan in SmartEditor.
Stap 2: Maak een vragenstructuur aan.
Stap 3: Test of de vragenstructuur naar wens is.
Stap 4: Sleep de vragen op de plaats waar het   
  antwoord moet komen te staan.
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3. Onafhankelijkheid en 
compatibiliteit

Ook de derde stap – applicatieonafhankelijk 
huisstijl- en sjabloonbeheer – draagt bij aan 
foutloze en consistente output. Typen uw 
medewerkers bij het opstellen van documenten 
bestaande gegevens uit verschillende bronnen 
over? Een zeer foutgevoelige, inconsistente en 
tijdrovende methode om data op te nemen in uw 
correspondentie. Met SmartDocuments kunt u hier 
voorgoed een einde aan maken. 

SmartDocuments maakt u ook onafhankelijk 
van uw tekstverwerker. De software is namelijk  
compatibel met onder andere alle gangbare versies 
van Microsoft Word. Als u uw sjabloonbeheer in 
SmartDocuments heeft ondergebracht kunt u 
probleemloos migreren naar uw nieuwe MS Office 
omgeving.

4. Automatiseren, integratie en 
standaardisatie

U heeft misschien meerdere applicaties met 
eigen sjablonen in gebruik, maar u wilt eigenlijk 
al uw sjablonen centraal kunnen maken en 
beheren. Door de vele integratiemogelijkheden 
van SmartDocuments is dat mogelijk. De kracht 
van SmartDocuments ligt in het gemak waarmee 
het zich laat aansturen vanuit andere applicaties. 
Ook kan SmartDocuments volledig automatisch 
documenten opslaan in een DMS. Eindgebruikers 
worden op deze manier niet lastiggevallen met 
registratieschermen, terwijl documenten toch op 
uniforme wijze worden opgeslagen. 

SmartDocuments beschikt over verregaande 
integratiemogelijkheden met applicaties als:
• Document Management Systemen (DMS)
• Enterprise Content Management (ECM)
• Workflow Management (WFM)
• Business Process Management (BPM)
• Enterprise Resource Planning (ERP) 
• Specifieke applicaties

DATABASES

AD/NDS

APP’S

ERP

Workflow Management System

Document Management System DSP

Process 
Modelling

XML



Werken met 
SmartDocuments 
is simpel & 
doeltreffend, 
maar vooral leuk!
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Door de slimme opzet van SmartDocuments is het aantal 
sjablonen vaak eenvoudig terug te dringen. Wist u dat 
onze klanten na ingebruikname van SmartDocuments 
gemiddeld 40% minder sjablonen in beheer hebben? Het 
beheer van sjablonen en eindgebruiker gegevens is binnen 
SmartDocuments slim geregeld. De huisstijl wordt op één 
plaats vastgelegd en dus niet in alle sjablonen afzonderlijk. 

Eindgebruikers maken op basis van de sjablonen eenvoudig 
én foutloos documenten. Zowel vanuit een ad-hoc situatie 
of vanuit een proces door middel van integratie met uw 
bedrijfsinformatie- en/of workflow systeem. Ook biedt 
SmartDocuments de mogelijkheid om deze documenten op 
een vaste en gestructureerde wijze op te slaan in uw DMS. 

Geleid door de SmartDocuments wizard stellen 
eindgebruikers (de auteurs) documenten samen. Opleiding 
is voor eindgebruikers niet nodig. Er kan direct worden 
gestart met het maken van documenten en uw medewerkers 
zullen snel vertrouwd raken met SmartDocuments. 

In 3 stappen een document samenstellen 
Stap 1: De eindgebruiker kiest het document dat hij of zij  
  wil maken.
Stap 2: Vragen worden ingevuld of keuzes worden   
  aangevinkt. Met de preview ziet de eindgebruiker   
  (live) hoe het document eruit komt te zien terwijl   
  er gegevens worden ingevuld.
Stap 3: Als de gebruiker klaar is, verschijnt het document  
  in de gewenste huisstijl op het beeldscherm. 



Terugverdientijd 

Door de efficiency van onze software verdient SmartDocuments zich snel 
terug. Medewerkers besparen tijd door snel en simpel foutloze documenten 
te maken. Voor beheer van sjablonen hoeft u geen externe consultants of 
programmeurs in te huren. Bovendien kunt u in veel gevallen besparen op 
de kosten van voorbedrukt briefpapier. Maar dat is nog niet alles. Door de 
voortdurende ontwikkeling van onze software is uw investering er één voor 
de toekomst. 

Waaruit bestaat de SmartDocuments Suite? 

De basis die bij iedere klant in gebruik is de SmartDocuments Suite. Deze 
bestaat uit de SmartDocuments wizard, SmartControl en SmartEditor. De 
Suite is beschikbaar in 3 licentievormen of zogenoemde “Editions”: Standard, 
Standard Plus en Professional. 

• Standard Edition: heeft u weinig sjablonen, maar wilt u deze wel efficiënt  
 beheren? Of zoekt u een huisstijlprogramma? Dan is de Standard Edition  
 voor u een interessante optie. Met de Standard Edition beschikt u over de  
 basisprogramma’s en functionaliteiten van de SmartDocuments Suite.  
 U heeft de mogelijkheid tot het aanmaken en beheren van maximaal 100  
 sjabloononderdelen* 
• StandardPlus Edition: met de Standard Plus Edition beschikt u over de  
 basisprogramma’s en functionaliteiten van de SmartDocuments Suite.  
 U heeft de mogelijkheid tot het aanmaken en beheren van maximaal 250  
 sjabloononderdelen*
• Professional Edition: wilt u onbeperkt sjablonen beheren? Dan is de  
 Professional Edition voor u een goede keuze. 

*sjabloononderdelen zijn: kop- en voetteksten, bouwstenen en 
bodysjablonen. 

Schaalbaarheid

Eén van de vele voordelen van SmartDocuments is de schaalbaarheid van 
de software. Hierdoor is SmartDocuments voor iedere organisatievorm 
inzetbaar. Dit varieert van kleinschalig sjabloon- en huisstijlbeheer tot en 
met zeer geavanceerde integratie in KA-/ECM-omgevingen.

U kunt klein beginnen en op ieder gewenst moment probleemloos 
overstappen naar een Edition met meer capaciteit en/of functionaliteit. 
SmartDocuments is daarmee eenvoudig in te passen in uw ICT-groeistrategie. 
U betaalt pas voor meer functionaliteit als u dat ook daadwerkelijk nodig 
heeft. 

SmartDocuments heeft zeer uitgebreide standaardfunctionaliteiten. Wilt 
u nog meer rendement halen uit SmartDocuments? Breidt dan uw Edition 
uit met één van de vele aanvullende modules, integraties, slimme plug-
ins of extra vraagtypes. 



 Over SmartDocuments Nederland 

SmartDocuments is een dynamische softwareontwikkelaar met een missie: 
de beste worden als het gaat om outputmanagement. Daartoe wordt ons 
basisproduct, SmartDocuments, keer op keer vernieuwd, verder uitgebreid 
en aangewend om te kunnen functioneren als outputmanagement platform 
voor de klanten. 
SmartDocuments Nederland heeft ruim honderden duizenden gebruikers 
en wordt ingezet bij documentintensieve organisaties zoals grote tot 
middelgrote bedrijven, banken, verzekeraars, woningcorporaties en de 
overheid. SmartDocuments is actief in zowel Nederland als Europa. 

Gebruikersgroep BeingSmart.nl 
Bron van ons succes en de solide basis van ons bestaansrecht is 
klanttevredenheid. Klanten van SmartDocuments Nederland kunnen zich 
aansluiten bij onze gebruikersgroep en zo meedenken en invloed uitoefenen 
op productontwikkeling. Alleen op deze wijze kunnen we zo goed mogelijk 
aansluiten op wensen van onze klanten.

Implementatie en opleiding
Een goede softwareoplossing is één ding. Een geslaagde implementatie 
in uw organisatie is echter cruciaal. Onze consultants begrijpen dat. Wij 
helpen u graag bij een succesvolle invoering van SmartDocuments in uw 
organisatie. De installatie wordt in een strakke planning, in overleg en 
samen met uw mensen vakkundig uitgevoerd. 
Beheerders krijgen bovendien bij u of bij ons in huis een gedegen 
tweedaagse opleiding waarna ze in staat zijn zowel het sjabloonbeheer als 
de creatie hiervan zelfstandig uit te voeren.

Ondersteuning
Ook na ingebruikname van SmartDocuments kunt u blijvend een beroep 
op SmartDocuments Nederland doen. Ieder jaar hebben klanten via het 
onderhoudscontract recht op 24 maal telefonische ondersteuning bij 
problemen. Een duidelijke serviceprocedure maakt onderdeel uit van de 
afspraken die SmartDocuments Nederland met haar klanten maakt.

Servicedesk
De Servicedesk van SmartDocuments Nederland is op werkdagen tussen 
8:30 uur en 17:00 uur bereikbaar. De medewerkers van de Servicedesk zijn 
telefonisch, per e-mail of via de website van SmartDocuments te bereiken. In 
veel gevallen kan direct een passende oplossing of instructie worden geboden. 

Meer weten?
Neemt u dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij vertellen u 
graag meer over de mogelijkheden van SmartDocuments.

SmartDocuments Nederland B.V. 
Keulenstraat 7

7418 ET  Deventer 
K.v.K. Deventer 08168892

Algemeen: +31 (0)570 - 67 24 64
Servicedesk: +31 (0)570 - 62 85 49

info@smartdocuments.nl
servicedesk@smartdocuments.nl

www.smartdocuments.eu 
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