
S M A R T D O C U M E N T S . N L Wij helpen u snel en eenvoudig documenten 
op te stellen, conform huisstijl en met de 
juiste inhoud!

Documentsjabloonbeheer en 
documentcreatie

PRODUCT
LIJST

SOFTWARE / CONSULTANCY / TRAINING

Hulp op afstand

Trainingen op maat

Sjabloonbouw

Koppelingen
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Korte introductie door de CEO 
van SmartDocuments

”Doen wat je leuk vindt, is vaak doen waar je goed in bent. SmartDocuments maakt 
het mogelijk dat juist daar alle tijd en energie naar uitgaat in plaats van naar saaie 

herhalende taken.”

Marco Drost, CEO / SmartDocuments B.V.

WELKOM
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“Het systeem heeft onze administratieve last verminderd, maar belangrijker en daar gaat 
het uiteindelijk om, het mogelijk gemaakt de Leusdenaren eenduidige antwoorden te 

geven.”  -  Lariks Leusden

SmartDocuments Edities Opties voor trainingenCloud en Preview   Modules en meer 

INHOUD
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De Standard Edition van SmartDocuments biedt 
ruimte aan maximaal 100 sjabloononderdelen*.

  

* Sjabloononderdelen zijn:
bodytekst, kop- en voettekst en bouwsteen.

JAARABONNEMENT  
Het jaarlijks gebruiksrecht inclusief onderhoud 
en supportkosten.

S M A R T D O C U M E N T S . N L

SmartDocuments is leverbaar 
in 3 Edities. Hiernaast vindt u 
een overzicht.  
 
Uitleg of advies nodig? Neem 
gerust contact met ons op!

SmartDocuments Edities

De StandardPlus Edition van SmartDocuments biedt 
ruimte aan maximaal 250 sjabloononderdelen*.

De Professional Edition van SmartDocuments 
is niet gelimiteerd.

S

Slimmer, sneller en eenvoudiger

SP

P
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Cloud
Wilt u af van beheer- en installatieproblemen? 
Schakel eenvoudig over naar onze Cloud omgeving 
(SaaS). We adviseren u graag!

Preview
De gebruiker ziet (live) hoe het document eruit 
komt te zien terwijl er gegevens worden ingevuld 
in het vraag- en antwoordscherm.
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Terugkomdag (na 1 maand)
Max. 4 personen

CURSUS

Cursus
Een training volgen kan zowel bij ons 
op kantoor als bij u op locatie. Voor 
een training op locatie gaan wij uit van 
een basisbedrag voor vier deelnemers. 
Meer prijsinformatie vindt u hieronder.

Opfriscursus & training op maat
Naast de basistraining bieden wij ook een 
opfriscursus om uw geheugen op te 
frissen en om nieuwe functionaliteiten toe 
te lichten. Heeft u al enige kennis maar wilt u 
SmartDocuments nog beter inzetten? Vraag 
dan om een training op maat.  

1 persoon basiscursus 
in Deventer 2 dagen

Max. 4 personen 
op locatie per dag

5e persoon per dag

6e persoon per dag

7e persoon per dag

1
4
5
6
7

€ 795

€1.450

€295

€250

€1.450

€230

8 8e persoon per dag €200

1 dag inloopsessie voor vragen 
van eindgebruikers

€1.050

€1.450

6

Cursus op maat  
Max. 4 personen 



2x per jaar remote upgrade
Wilt u ervoor zorgen dat uw 
software up-to-date is? Ieder jaar 
2 updates, per omgeving; slechts 
€830,- per jaar!

Consultancy 
Heeft u geen tijd? Komt u er zelf niet 
uit? Snel kleine of grote aanpassingen 
doorvoeren? Schakel dan een van 
onze experts in.

Single Sign-On (SSO) 
SSO zorgt ervoor dat de gebruiker, 
zonder opnieuw in te loggen, vanuit 
uw eigen bedrijfsapplicatie(s) 
SmartDocuments aanroept met de 
juiste rechten.

User Import Active Directory
De AD4Web module synchroniseert de 
structuur van gebruikers en 
gebruikersgroepen tussen 
SmartDocuments en Active Directory. 
Hiermee centraliseert u de 
gebruikersadministratie en verhoogd u 
de efficiency!

DocumentProperties Plugin
De DocumentProperties Plugin regelt de 
opslag op een door u bepaalde locatie, 
inclusief de benodigde metadata. 

Multidocument output 
Met de MDO module is het mogelijk 
om de SmartDocuments wizard één 
keer te doorlopen en daarbij meerdere 
documenten te genereren (denk hierbij 
aan MS Word Mailmerge). Tevens is 
het mogelijk om op basis van één XML 
honderden documenten te genereren.

7



“In het proces hebben we veel gebruik gemaakt van de expertise van SmartDocuments. 
Wat erg fijn is, is de kennis en kunde die zij in een dergelijk project stoppen en de manier 

waarop zij de service- en helpdesk hebben ingericht. Zij staan echt paraat en helpen 
direct.”  -  Gemeente Zwolle

Consultancy tarieven

• Advies / Projectleiding                          

• Consultant op locatie                         

• Consultant remote                         

• Knipkaart: 11 consultancydagen voor de prijs van 10  

Zelf geen tijd om sjablonen te maken? Laat ons het werk doen!

                                   
                                        

S M A R T D O C U M E N T S . N L

€ 1.200 per dag

€ 1.050 per dag

€ 840 per dag

€ 12.000  
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Search Module

Met de Search Module kunnen beheerders 
eenvoudig opzoeken welke bouwstenen in 

welke sjablonen worden gebruikt. Tevens biedt 
deze Search Module een zoekfunctie voor full-
tekst in alle sjablonen, kop- en voetteksten en 

bouwstenen.  

Outputmodule PDF & HTML

Met de PDF & HTML module kan SmartDocuments 
hoogwaardige PDF-A en HTML documenten 

genereren, naast de normale docx documenten. 
PDF-A is een archiefwaardig bestand (door de 

zoekfunctie).

DataQuestion Module/Licenties

De module DataQuestion plaatst automatisch 
data uit externe bronnen in documenten zoals 

klantgegevens, gegevens uit een dossier of 
andere informatie die ergens in een database is 

opgeslagen. 

E-Suite Integratie met                               
ondertekeningservice 

De e-Suite integratie Plugin integreert 
SmartDocuments met de (DIMPACT) Atos 
e-Suite. De ondertekeningservice maakt 

het voor toepassingen van derden mogelijk 
om documenten, die zijn gegenereerd met 

SmartDocuments, te ondertekenen.

DSP Module 
Regelt de opslag van documenten op basis van 
uw eigen documentair structuurplan! Eenvoudig 
gebruik maken van de opslag structuur die u 

gewend bent.

SelectiePlugin

De SelectiePlugin maakt het mogelijk om 
SmartDocments sjablonen vanuit een 3e applicatie 
aan te sturen, waardoor het niet meer nodig is de 

SmartDocuments selectienodes te 
integreren in de aansturende XML.

E-mail Plugin

Met de E-mail Plugin is het mogelijk om e-mails 
te genereren op basis van sjablonen. Nu dus ook 

snel, foutloos en eenvourig e-mails genereren!

Handtekening Plugin

Met de SigningPlugin wordt het 
ondertekeningsproces gefaciliteerd. 

Een document kan door meerdere personen 
ondertekend worden.

Highvolume output

Met de hoogvolume module kunt u in een oogwenk 
(honderd)duizenden documenten genereren. 

Voeg nog meer waarde toe!
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DECOS
De integratie met DECOS (JOIN) is 
op basis van de KING standaarden 
vormgegeven.

DIMPACT
De integratie met de eSuite is samen met 
ATOS ontwikkeld en heeft haar meerwaarde 
ruimschoots bewezen. 

MensCentraal
De MensCentraal integratie 
koppelt SmartDocuments met 
MensCentraal op basis van XML.

Verseon / Djuma
De Verseon Integration koppelt 
SmartDocuments met het DMS 
en zaaksysteem van Circle.

Corsa / Liber
De Corsa Integration koppelt 
SmartDocuments met het DMS 
en zaaksysteem van BCT. 

Mozard
Met behulp van de XML Module 
kan het zaaksysteem Mozard 
gekoppeld worden. 

eDocs
Met de Document Properties 
Plugin, Redirect Plugin en de XML 
Module koppelt SmartDocuments 
met eDocs.

iBurgerzaken
De iBurgerzaken integratie 
koppelt SmartDocuments met 
PinkRoccade iBurgerzaken. 

Samen staan we sterker!

INTEGRATIES



Waar u ook bent, met de       
Android en iOS app kunt u op 
elk device werken

SMARTDOCUMENTS APP
Checklist, zichtopname, rapportage, verslag of keukentafel gesprek? 
De SmartDocuments App maakt het mogelijk! Natuurlijk kunt u, net 
als in SmartDocuments, zonder programmeerkennis zelf de sjablonen 
aanmaken. Met bovendien de mogelijkheid om foto’s te maken / toe te 
voegen, handtekeningen te plaatsen, etc. Probeer de App nu zelf!

Voor Android en iOS
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 “Door een zorgvuldige projectaanpak, waarbij gemeente en SmartDocuments als 
partners optrokken, is het nieuwe systeem geruisloos in gebruik genomen.”  

-  Gemeente Groningen

Met de XML module is het mogelijk om 
SmartDocuments te integreren met 
andere bedrijfssystemen. Zo kunt u veel 
sneller, maar vooral slimmer werken! 

SLIMMER WERKEN

XML module

Voorziet SmartDocuments van 
XML-functionaliteiten, zodat 
data uit andere systemen door 
SmartDocuments kan worden 
verwerkt tot document.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
SmartDocuments.

 

 

ClientTools
   
SmartDocuments ClientTools is een uitbreiding op SmartDocuments 
Web. ClientTools creëert nieuwe mogelijkheden voor integratie en 
documentafhandeling.

De ClientTools basis module regelt het aansturen van SmartDocuments 
en het openen van het gegenereerde document in Microsoft Word. 
Voor opslag of aanroepen van derden applicaties dient tevens een 
ClientTools module aangeschaft te worden.

Voorbeelden van ClientTools koppelingen 

• Key2Begraven
• Key2Financien
• PIMS
• IW3
• Suites voor het Sociaal Domein
• Suite4OD
• CivisionWiz
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S M A R T D O C U M E N T S . N L

Bij SmartDocuments gaan we tot het uiterste om u innovatieve functionaliteiten 
te bieden, zodat u een buitengewoon goed software product in huis heeft. Zorg 
daarom dat u altijd de laatste versie van SmartDocuments in huis haalt. Zo mist u 
niets aan (gratis) nieuwe- of uitbreidingen op de huidige functionaliteit. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager!

UPGRADE 
VANDAAG NOG

info@smartdocuments.nl
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KRACHT VAN SMARTDOCUMENTS 
Door de jaren heen heeft SmartDocuments samen met vele klanten 
en partners succesvolle projecten opgeleverd op het gebied van 
documentcreatie en documentsjabloon beheer. In Nederland, maar ook 
in vele tientallen andere landen.

Al deze organisaties hebben SmartDocuments, door de input die ze 
ons gaven, laten groeien tot de beste oplossing op het gebied van 
documentcreatie en sjabloonbeheer.

Wij geloven dat we op die manier de meeste waarde kunnen 
toevoegen. Wij geloven in de kracht van samen, samen kom je verder!
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SmartDocuments

KOM OP BEZOEK
Op onze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden en hoe andere 
organisaties SmartDocuments inzetten. Daarnaast vindt u er het laatste nieuws en 
informatie over de evenementen.

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief!

Gebruikersvereniging
Word ook lid van de gebruikersvereniging Beingsmart, kom direct in contact met 
andere organisaties en leer van elkaar.

www.beingsmart.nl

Keulenstraat 7B 
7418 ET Deventer 
Nederland

Algemeen +31 570 67 24 64 
Servicedesk +31 570 62 85 49

Email              info@smartdocuments.nl
Website www.smartdocuments.nl
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