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Introductie  

Document Workflow is de meest geavanceerde Outsystems Document Workflow applicatie, 
waarmee U efficiency verhoogd, kosten verlaagd en kwaliteit verbetert. Uw organisatie beschikt 
hiermee over een geïntegreerde oplossing om uw financieel gedreven proces, van budget tot 
betaling, te beheersen, sturen en bewaken.  
 
Intuitief design voor eenvoudig gebruik en maximale gebruiksvriendelijkheid.   
Eind gebruikers kunnen zelf met drag-and-drop workflows configureren.  
Meerdere paden mogelijk afhankelijk van vele factoren zoals document bedrag, afdeling, of zelfs 
indien budget is overschreden. 
Kritische leveranciers paden waardoor een belangrijke factuur nergens blijft “hangen”.  
 

 
 
Op de home pagina zal de gebruiker direct de “pending” documenten met alerts aantreffen.  
Leveranciers- en afdelingsdata wordt automatisch geladen, terwijl de document preview automatisch 
plaats kan vinden. Iedere workflow is voorzien van een eigen icoon, waarbij de actie-benaming 

aanpasbaar is. De acties zijn direct te 
beschikbaar vanuit de document-lijst, 
zonder noodzaak het document te 
raadplegen. Er is een directe relatie 

met gebruiker, document en workflow.  
 

 
Overige features:  
 

• Bulk approval (use case overeenkomstig papiergebruik) 
• Email integratie; 
• FileSysteem integratie 
• Supplier management 
• Uiterst configureerbaar 
• Bevat module voor eenvoudige juridische  documenten workflow 
• Eenvoudig aanpasbaar aan de use cases van uw organisatie 
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Inforza 

Innovatieve software modernisatie  

Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie, productiviteit en 
kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan de hoogste security-
standaarden en managementbesluiten te kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete, correcte en KPI-gebaseerde 
informatie. Dat alles met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit en toename van agility. 
 
Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de consultants van Inforza, tot volle tevredenheid van de 
opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten vindt plaats binnen 
budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren en gecertificeerde docenten van 
de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen door toepassing van unieke concepten.  
Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.  
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