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In deze brochure 
kom je meer te 
weten over ...

Zelf samenstellen:
het documentproces

10

Wat zijn 
bulkdocumenten?

3

Processen in 
DocuFlow

6

Zelf aan de slag met 
BULK processen

15

Hoe werkt 
DocuFlow?

5



De bulkservice van Documizers: 
wat houdt dat in?

Om grote documentpartijen te genereren en 

verwerken, zetten wij onze documentoplossing 

DocuFlow in. Dit geavanceerde platform is speciaal 

ontwikkeld om document- en emailprocessen 

automatisch te verwerken. Team Documizers kan 

het proces vaak al binnen één werkdag voor je 

inrichten in DocuFlow, waardoor jouw uitdaging 

gemakkelijk en snel is opgelost.

Ken je dat, van die grote 
documentpartijen die eenmalig 
of periodiek verstuurd moeten 
worden naar relaties? Ze 
leveren veel handmatig werk 
op en kosten de organisatie veel 
tijd. Hoe los jij dit op? Huur je een 
student in of een tijdelijke kracht? 
Ga je avonden overwerken met 
het team? 

Bulkdocumenten genereren, versturen 
en verwerken? Simpel met DocuFlow

DocuFlow

Het kan makkelijker, 
met de bulkservice  
van Documizers. 

Wij nemen het werk uit handen en 

zorgen ervoor dat de documenten 

snel en foutloos worden verwerkt, 

precies zoals jij het wil.

Documizers

Terug naar Index



Bulkdocumenten genereren, versturen 
en verwerken? Simpel met DocuFlow

Wat zijn bulkdocumenten?

Dat zijn gepersonaliseerde documenten en e-mails die in grote 

aantallen worden verstuurd om relaties te informeren of om 

een goedkeuring en/of handtekening op te halen. Denk aan:

  Contractverlengingen

  Verwerkersovereenkomsten

     Werkgeversverklaringen

  Het akkoord na een aanpassing in de CAO

  Pakbonnen

  En nog veel meer…

Documizers

Zelf samengestelde documentprocessen oneindig keer laten uitvoeren door DocuFlow
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Hoe werkt DocuFlow?

DocuFlow bouwt een documentproces 

op uit acties. Deze acties worden aan 

elkaar gekoppeld en in een vaste volgorde 

automatisch afgehandeld. Het mooie 

daarvan is dat het niet uitmaakt of het gaat 

om 1 document of 10.000 documenten. 

Het resultaat is hetzelfde: professionele 

documenten en e-mails in een handomdraai, 

zonder klik-, tik- en zoekwerk.
DocuFlow uitgelegd in 60 seconden.

De voordelen van 
DocuFlow

  Minder handmatig werk: tijdbesparing 

en efficiëntie.

 Standaardisatie: uniforme werkwijze.

  Professionaliteit en kwaliteit: uniforme 

documenten/communicatie.

 Voorkomen van (menselijke) fouten.

 Inzicht in documentstromen.

Vraag een demo aan

Documentpartijen in een handomdraai, 
zonder klik-, tik- en zoekwerk.

Documizers
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https://vimeo.com/680344751
https://documizers.com/vraag-demo-aan/


Voorbeeldproces in DocuFlow

Home Genereren Verzenden Ondertekenen Archiveren

CRM/ERP Word/PDF SMTP Server Signing Service DMS

Een documentproces is een 
documentstroom die bestaat 
uit diverse handelingen zoals 
het genereren, versturen, 
digitaal ondertekenen en 
archiveren van documenten. 
Denk aan documenten als 
offertes, contract, formulieren, 
pakbonnen of facturen.

Documizers

Documentautomatisering: 
uitleg, tips en voorbeelden

DocuFlow

De bulkservice van DocuFlow is 
ideaal voor het verwerken van 
grote hoeveelheden documenten. 
Per document wordt het proces 
automatisch opgestart en afgehandeld, 
zonder dat jij er omkijken naar hebt.

Lees ook eens het artikel: 
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https://documizers.com/documentautomatisering/


DocuFlow

Zo ziet het 
maken van BULK 
documenten in 
DocuFlow eruit
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De mogelijkheden  
van DocuFlow 

Het proces voor bulkdocumenten 

verschilt per situatie. Daarom kan je 

het proces naar wens samenstellen. 

DocuFlow biedt een lange lijst van acties 

die je aan elkaar kan koppelen om 

samen één documentproces te vormen.

Stel zelf het documentproces samen

Type TypeActie Actie

Databron Ophalen van gegevens
Wegschrijven van gegevens
Gegevens voor procesaansturing

DMS Oppakken bestand
Archiveren bestand
Samenvoegen bestanden
Gegevens ophalen uit bestand

Genereren Genereren e-mail
Genereren Word-document 
Genereren PDF-document

Digitale handtekening Ondertekenen als verstuurder
Ondertekenen ontvanger
Interne ondertekening vanuit workflow

Bijzondere acties Toevoegen huisstijl
Gegevensophalen uit document
Gegevensophalen uit email

Versturen Firewall check
Versturen via SMTP server
Creëren printerwachtrij met managementVraag een offerte aan

Overzicht van de 
meest gebruikte acties

“ Het levert tijdwinst op, want het 
vermijdt een enorme hoeveel handwerk 
voor het secretariaat.”

   Rutger van Bostelen, Hoofd ICT bij ProoLeiden – 
geautomatiseerd AVG-proces

Documizers
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https://documizers.com/offerte-aanvragen


In veel gevallen bevat het 

documentproces verschillende 

integraties. Dat komt omdat de acties 

binnen het documentproces verbonden 

zijn aan specifieke systemen, applicaties 

en services. DocuFlow biedt standaard 

integraties aan met de meeste 

gevraagde documentsystemen.

Welke applicaties 
gebruik jij het liefst?

De integratiemogelijkheden van DocuFlow

Type Actie

CRM/ ERP Dynamics for Sales

Business Central

AFAS Software

Salesforce

Maatwerksysteem

DMS SharePoint

OneDrive

M-Files

Fileserver

Dropbox

Maatwerksysteem

Office Word

PDF

Excel

Teams

Digitale handtekening Ondertekenen.nl

Documizers
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3 voorbeelden van verschillende acties 
gecombineerd in één documentproces

Documizers
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Gegevens ophalen 
uit Excel

Overeenkomst 
genereren als PDF + 

archiveren in SharePoint

Ondertekenverzoek  
genereren 

(ondertekenen.nl)

Begeleidende e-mail 
genereren + ondertekenlink 

toevoegen

E-mail met overeenkomst 
+ tekenverzoek versturen

Na ondertekening
   Kopie verzenden naar 

ondertekenaar(s)
   getekende overeenkomst 

archiveren in SharePoint

Na afkeuring
   Verstuurder ontvangt 

bericht met reden 
afkeuring

Documizers

Mogelijk bulkproces voor verwerkersovereenkomsten
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NAW-gegevens ophalen 
uit informatiesysteem

Ander ERP/CRM systeem 
ook mogelijk

Contract zoeken  
in SharePoint

NAW gegevens en 
huisstijl invoegen

Contract versturenBegeleidende e-mail genereren 
incl. contract (PDF)

Vraag een offerte aan

Documizers

“ Wij zijn zeer tevreden met het resultaat.  
De implementatie verliep soepel en snel.  
Binnen anderhalve dag waren we up-and-running.”

   Chantal van Asperen, Content Consultant bij ArtikelPro –  
geautomatiseerd contractproces

Mogelijk bulkproces voor jaarlijkse contractverlenging

Terug naar Index

https://documizers.com/offerte-aanvragen


Nieuw document 
wordt klaargezet in 

AFAS dossier met de 
kenmerken ‘Offerte’ en 

Ter ‘ondertekening’

Offerte oppakken uit AFAS 
dossier en converteren 

naar PDF

Tekenverzoek genereren 
(ondertekenen.nl)

Begeleidende e-mail 
genereren + ondertekenlink 

toevoegen

E-mail met offerte en 
tekenverzoek versturen

Na ondertekening
   Getekende offerte 

archiveren in AFAS 
dossier

   AFAS Workflow naar 
stap ‘ondertekend’

Na afkeuring
   AFAS Workflow naar 

stap ‘niet ondertekend‘

Documizers

Ander ERP/CRM systeem 
ook mogelijk

Mogelijk bulkproces voor offertes vanuit AFAS Software
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Download de brochure. Hierin 

staan alle functionaliteiten 

van DocuFlow uitgelegd.

Documizers

Download de brochure van DocuFlow

Alles weten  
over DocuFlow? 

DocuFlow
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https://documizers.com/brochure/


over de Bulkservice
van Documizers?

Meer weten

Volg ons op LinkedIn 

Neem contact met ons op

Documizers
Baas in documentprocessen

Pelmolen 19 - 3994 XX Houten
020 – 820 19 70 |   info@documizers.com

https://www.linkedin.com/company/documizers
https://documizers.com/contact/
mailto:info@documizers.com
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